PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 30 STYCZNIA 2013 R.
Porządek Rady Wydziału:
1. Przygotowania do Jubileuszu 60-lecia WNE – ref. Pełnomocnik Dziekana dr Cecylia Leszczyńska
2. Zadania wynikające z parametryzacji Wydziału Nauk Ekonomicznych UW – ref. Prodziekan
dr hab. prof Urszula Sztandar-Sztanderska
3. godz. 14:15 Kolokwium habilitacyjne dr Ewy Aksman (recenzje rozprawy habilitacyjnej dostępne
na stronie Rady Wydziału)
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Na początku posiedzenia Dziekan zakomunikował, że w porządku obrad będzie jedna poprawka –
zamieniona zostanie kolejność punktów 1 i 2 (porządek podany powyżej zgodny ze stanem
faktycznym). Zaproponowany porządek został przyjęty większością głosów.
Dziekan poinformował radę wydziału o nadchodzącej wizycie komisji akredytacyjnej (PAKA), która
odbędzie się w dniach 18-22 lutego. Dziekan poinformował o spotkaniach komisji z pracownikami
oraz ze studentami i poprosił o zapoznanie się z raportem samooceny, który został złożony w PAKA.
Ad 1.
Dr Cecylia Leszczyńska przedstawiła stan przygotowań, osoby odpowiedzialne za organizację
poszczególnych działań oraz plan obchodów 60-lecia WNE UW.
W ramach obchodów jubileuszowych odbędą się:
 „Dzień Wydziału” – inauguracja obchodów 60-lecia WNE. Impreza o charakterze
informacyjnym z rozdawaniem ulotek itp., 4 kwietnia.
 Wielkie urodziny WNE: impreza klubowa dla studentów i młodszych absolwentów, 17
kwietnia
 Cykl debat: „ 6 debat na 60 – lecie WNE UW”. Pierwsza w kwietniu, kolejne w maju
czerwcu, następnie – wrześniu i październiku. Mają odbywać się w środy, w gmachu WNE,
godz. Popołudniowe. Planowane terminy to: 16 i 24 kwietnia, 15 maja,12 czerwca. Pozostałe
debaty w końcu września i październiku.
Debaty dotyczyć mają ważnych spraw gospodarczo-społecznych. Wstępna propozycja
tematów: elastyczność polskiego rynku pracy, współcześni emigranci; bariery rozwoju
przedsiębiorczości (polska konkurencyjność); jak wydajemy europejskie pieniądze;
przygniatający gospodarki dług publiczny; jaka jest polityka pieniężna EBC; ekspansja
gospodarcza BRIC i co z niej wynika dla Polski.
 Konferencja dziekanów wydziałów ekonomicznych uniwersytetów Współorganizator Wydział
Zarządzania UW, 16 -17 maj (czw.-pt.); WNE
 Konferencja naukowa nt. Gospodarki Światowej, 18 maj (sobota); WNE
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Zjazd absolwentów, 8 czerwiec
◦ Ramowy program:
◦ Część I: stary BUW: godz. 10.30-13.30
▪ powitanie gości, Komitetu Honorowego, Rady Programowej
▪ krótki wykład np. jak się zmieniło uprawianie ekonomii
▪ krótkie prelekcje wybranych absolwentów (np. z Rady Programowej)
◦ Część II: WNE: godz. 14.00-16.00
▪ postery z prezentacjami Katedr i ich dorobku
▪ postery absolwentów, w tym osób z biznesu
▪ spotkania z absolwentami i aranżacja wystąpień najlepszych/ciekawych absolwentów
▪ dystrybucja Księgi WNE, ulotek informacyjnych o WNE, koszulek z logo WNE

„Bal ekonomisty” (w tym samym dniu co Zjazd Absolwentów)
◦ Bal, w którym wezmą udział pracownicy, goście specjalni, absolwenci, studenci; stroje
wieczorowe, z osobą towarzyszącą, 8 czerwiec; stary BUW, godz. 20-02.00.
 Publikacja zaktualizowanej księgi WNE Wydrukowana na zjazd absolwentów
8 czerwiec 2013
 Konferencja WIEM, początek lipca.
 Konferencja Law and Economics, koniec września
 Odnowienie doktoratu profesora Jerzego Kleera, połączone z uroczystą inauguracją roku
akademickiego, 24 września; Audytorium Maximum
Organizacji obchodów 60-lecia WNE patronuje Komitet Honorowy, któremu przewodniczy prof. dr
hab. Włodzimierz Siwiński oraz Rada Programowa złożona ze znanych absolwentów WNE UW.
Dodatkowo w organizację Jubileuszu zaangażowani są studenci studiów doktoranckich (Marcin
Bielecki, Rafał Miśta, Karol Strzeliński, Paulina Ziembińska), studenckie koła naukowe i samorząd
studentów.
Dr Cecylia Leszczyńska zaprosiła wszystkich gorąco do udziału w obchodach jubileuszowych.
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wydarzeń będą dostępne na stronie wydziału.



Ad 2.
Prodziekan dr hab. prof Urszula Sztandar-Sztanderska udzieliła informacji o zadaniach wynikających
z parametryzacji Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Prof Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, że
informacje te są kontynuacją informacji przedstawionych na poprzedniej Radzie Wydziału. Obecny
harmonogram działań dotyczący parametryzacji ma pozwolić na realizację celu, jakim jest uzyskanie
najwyższej kategorii według nowych zasad. System raportowania ma w przyszłości pomóc w
organizacji prac wydziału – pozwoli alokować wysiłki i zasoby tak, by ich efekt w kontekście
kategoryzacji był najwyższy.
Przedstawione zostały informacje dotyczące punktacji:
 Komitet ewaluacji jednostek będzie rozpatrywał wszystkie sprawy związane z ewaluacją.
Komitet będzie nadzorował techniczną część postępowania (przestrzegania narzuconych
regulaminem reguł). Dodatkowo komitet na podstawie opisów samodzielnie przyznaje ile
punktów przyznać jednostce. Ocena komitetu jest dyskrecjonalna, a liczba punktów wysoka
relatywnie do punktów przyznawanych niedyskrecjonalnie.
 Kategoryzacja jest dokonywana raz na cztery lata na podstawie osiągnięć.
◦ Osiągnięcia naukowe i twórcze, w tym jedne z najważniejszych publikacje w
czasopismach.
◦ Efekty materialne – ekspertyzy, opracowania na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji
publicznych.
◦ Projekty naukowe i pozyskiwanie środków.
◦ Pozostałe efekty. Punkty w tej części są decyzją komitetu (do 100 punktów).
◦ Punktacja jest wykorzystywana przy kategoryzacji w przeliczeniu na pracownika. Można
dołączać dorobek wybranych doktorantów.
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Przy okazji informacji o zadaniach wynikających z parametryzacji przedstawione zostało krótkie
sprawozdanie z rozwoju młodej kadry WNE UW. W ostatnich latach liczba habilitacji oraz
doktoratów na WNE UW była niewielka. Perspektywa ta ma ulec w najbliższych latach znaczącej
poprawie. W najbliższych 2 latach na WNE UW może odbyć się aż 10 habilitacji. Wzrosła również
liczba słuchaczy studium doktoranckiego, co powinno zaowocować zwiększoną liczbą obron
doktorskich
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