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Informacje Dziekana – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 17 czerwca 2009 – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Sprawozdanie z rekrutacji na 2009/2010 – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
Sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009 –
ref. prof. dr hab. W. Maciejewski
Sprawozdanie z rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2009/2010 - ref.
prof. dr hab. W. Maciejewski
Przedłużenie zatrudnienia mgr. Michała Krawczyka na stanowisku asystenta
naukowego w Zakładzie Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Wniosek Komisji o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i powołanie recenzentów
dorobku naukowego dr. Stanisława Kubielasa – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Agacie Koci – ref. prof. dr hab. J.
Wilkin
Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Tanajewskiego – ref. prof. dr hab.
T. Żylicz
Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Natalii Nehrebeckiej –
ref. prof. dr hab. M. Wiśniewski
Zatrudnienie dr Agaty Koci na stanowisku adiunkta na czas określony w Zakładzie
Strategii i Polityki Gospodarczej – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Tanajewskiego
– ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Otwarcie przewodu mgr Anny Nicińskiej - ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Urlop płatny dla dr Anny Bartczak – ref. prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania
strefy euro” – prof. dr hab. K. Opolski
Zgoda na wystąpienie studenta o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
Reasumpcja kryteriów przyznawania przez Dziekana zwolnień z pensum
dydaktycznego – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Sprawy różne

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Ad 1.

Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz zaproponował dodanie do porządku obrad
punktu 7a, w którym pojawi się wniosek o powołanie Komisji oceniającej zasadność
wniosku dr Katarzyny Zawalińskiej o wszczęcie przewodu habilitacyjnego. Rada
Wydziału przyjęła zmiany w porządku obrad.

Informacje Dziekana
a. Zmarł dr hab. Władysław Świtalski, a także dr Krzysztof Kostro. Wprawdzie dr
hab. Władysław Świtalski korzystał już z uprawnień emerytalnych i od 2008 r. nie
był naszym pracownikiem, ale większość swojego życia zawodowego związał z
WNE UW, a więc żegnaliśmy Go jako bliskiego kolegę. Dr Kostro do końca swojej
walki z chorobą był naszym pracownikiem i to w pełni zaangażowanym w
działalność dydaktyczną. Żegnaliśmy Go z poczuciem przedwczesnego odejścia,
dosłownie w trakcie pracy nad rozmaitymi projektami akademickimi.
RW uczciła pamięć zmarłych minutą ciszy.
b. Dziekan poinformował, że profesorowie UW - dr hab. Mieczysław Socha oraz
dr hab. Jerzy Śleszyński dostali dyplomy jubileuszowe od Rektora UW.
c. WNE UW zaangażowany był w organizację wielu spotkań naukowych. Na
uwagę zasługuje zwłaszcza kolejna edycja Warsaw International Economic Meetings
(WIEM) w początku lipca b.r. Konferencja rozwinęła się z początkowego pomysłu,
by umożliwić coroczne spotkania młodych ekonomistów, którzy będąc naszymi
absolwentami, odnieśli sukces, pracując później w renomowanych instytucjach
naukowych na świecie. Udało się nie tylko utrzymać wysoki poziom naukowy tych
spotkań, ale również rozszerzyć je na większą grupę uczestników niezwiązanych z
naszymi studiami. Długofalowe porozumienie z NBP pozwoli na trwałą
"instytucjonalizację" tej imprezy bez konieczności obciążania Uniwersytetu
Warszawskiego dodatkowymi nakładami.
d. Zarysowuje się reguła, że nasi koledzy mają na WNE UW dwa ważne fora
dzielenia się swymi wynikami naukowymi. Jednego dostarcza coroczna zamknięta
konferencja wrześniowa (organizowana zazwyczaj w Kazimierzu nad Wisłą),
drugiego zaś – coroczna otwarta konferencja czerwcowo-lipcowa (organizowana na
WNE UW). Pierwsza jest prowadzona w języku polskim i pozwala przede
wszystkim na zapoznanie się z dorobkiem naszych doktorantów. Oprócz tego,
każdorazowo oferuje również dwie sesje poświęcone określonej tematyce,
zawierające prezentacje pracowników. W tym roku była to ekonomia instytucjonalna
oraz eksperymentalna. Druga prowadzona jest w języku angielskim, gromadzi
znacznie mniejszą grupę naszych pracowników i doktorantów, ale umożliwia im
bardziej wymagającą konfrontację ze środowiskiem naukowym. Dobrze, że zarówno
z jednych, jak i drugich spotkań korzystają nasi pracownicy i doktoranci.
e. Już po raz kolejny nasi koledzy (pracownicy, doktoranci i studenci) uczestniczyli
w Festiwalu Nauki. Zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza warsztaty ekonomii
eksperymentalnej, każdorazowo przyciągające kilkadziesięcioro licealistów i dobrze
oceniane w ankietach przeprowadzanych przez organizatorów. Wydaje się, że nasze
dobre (a nawet coraz lepsze) wyniki rekrutacyjne są spowodowane – między innymi
– wyjściem do warszawskiej młodzieży licealnej.
Ad 2.

Rada Wydziału uwzględniła poprawkę stylistyczną w punkcie 12 poprzedniego
protokołu zgłoszoną przez prof. R. Kokoszczyńskiego i jednogłośnie przyjęła
protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad 3.

Prof. U. Sztanderska zreferowała proces rekrutacji na studia WNE UW na rok
akademicki 2009/2010. Sprawozdanie z rekrutacji znajduje się w Załączniku 1.
Prof. U. Sztanderska zauważyła, że proces ten komplikuje się ze względu na
rekrutację na różne typy studiów. Rekrutacja na studia II stopnia ogólnie była lepsza
niż w ubiegłym roku, co potwierdza liczba przyjętych studentów.
Dziekan zauważył z satysfakcją, że negatywne trendy demograficzne nie wpływają
na rekrutację na WNE, co świadczy o wysokiej wartości dyplomów wydawanych
przez nasz wydział. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
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Ad 4.

Prof. W. Maciejewski przedstawił skrócone sprawozdanie z działalności studiów
doktoranckich w roku akademickim 2008/2009. Sprawozdanie to zostało przyjęte
przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich i zostanie przekazane Pani Rektor. Liczba
uczestników studiów na dzień 30.09.2009, bez I-go roku wynosi 26 osób. W
ostatnim roku 9 osób obroniło prace doktorskie, 3 osoby otworzyły przewody
doktorskie. W roku akademickim 2008/2009 prowadzony był wykład z filozofii,
natomiast wykłady z zaawansowanej mikro- i makroekonomii oraz metod
ilościowych odbędą się w obecnym roku akademickim. W liczbie publikacji oraz
udziale doktorantów w konferencjach obserwuje się postęp w stosunku do lat
ubiegłych. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Sprawozdanie w
Załączniku 2.

Ad 5.

Prof. W. Maciejewski przedstawił sprawozdanie z rekrutacji na studia doktoranckie
na rok akademicki 2009/2010. Według protokołu z posiedzenia Komisji ds. Studiów
Doktoranckich z dnia 28.09.2009 na studia zgłosiło się 17 kandydatów. Komisja
przyjęła 13 osób. Prof. Maciejewski zwrócił uwagę na wysoki poziom naukowy
kandydatów.
Dziekan przypomniał, że wskazane przez RW było przyjęcie 10 osób i że wydział
może wyasygnować tylko 5 stypendiów dla doktorantów, pozostali doktoranci mogą
otrzymywać wynagrodzenie za prowadzone zajęcia. Prof. J. Wilkin wyraził
zadowolenie z przyjęcia 13 osób, powiedział o znakomitym wrażeniu z przesłuchań
kandydatów oraz potrzebie koncentracji na studiach III stopnia. RW przyjęła
sprawozdanie do wiadomości, zaś wniosek o przyjęcie wszystkich osób
wyłonionych przez Komisję został przekazany Rektorowi.

Ad 6.

Na wniosek Dziekana RW wyraziła zgodę na kontynuację zatrudnienia mgr. Michała
Krawczyka na stanowisku asystenta naukowego w Zakładzie Mikroekonomii do
końca roku kalendarzowego. Głosowały 33 osoby, 32 za, 1 głos nieważny.

Ad 7.

Prof. J. J. Michałek przedstawił wniosek Komisji o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr. Stanisława Kubielasa. Za wszczęciem przewodu habilitacyjnego
głosowało 20 osób, wszyscy za. Na recenzentów dorobku naukowego dr. Stanisława
Kubielasa RW powołała prof. dr. hab. W. Siwińskiego (głosowały 23 osoby, 22 za, 1
głos nieważny) oraz prof. dr. hab. Witolda Kwaśnickiego z Uniwersytetu we
Wrocławiu (głosowały 23 osoby, 20 osób za, 3 głosy nieważne).

Ad 7a. Dr Katarzyna Zawalińska złożyła książkę pt. "Instrumenty i efekty wsparcia UE dla
regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce" z zapytaniem, czy może ona

stanowić podstawę wszczęcia procesu habilitacyjnego. Dziekan, po zapoznaniu się
ze stosowną dokumentacją, zaproponował, by sprawę otwarcia przewodu
habilitacyjnego rozpatrzyła Komisja w następującym w składzie:
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski – przewodniczący,
dr hab. Marek Bednarski,prof.UW
dr hab. Barbara Liberda,prof.UW
dr hab. Jerzy Śleszyński,prof.UW
RW jednomyślnie powołała Komisję w zaproponowanym składzie.
Ad 8.

Prof. J. Wilkin wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Agacie Koci. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 22 osoby, wszystkie za.

Ad 9.

Na wniosek prof. Odeda Starka, w którego imieniu wystąpił Dziekan, RW
zaakceptowała zmianę tytułu pracy doktorskiej mgr. Łukasza Tanajewskiego. Stary
tytuł brzmiał "On the socioeconomic consequences of relative deprivation: Modeling
and testing", zaś proponowany nowy – "On the overtime-work consequences of
income comparisons: relative deprivation considerations". Głosowały 23 osoby,
wszystkie za.

Ad 10. Na wniosek prof. M. Wiśniewskiego RW powołała Komisję i recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr Natalii Nehrebeckiej. Za powołaniem na recenzenta prof. Urszuli
Sztanderskiej głosowały 24 osoby, 23 za, 1 głos nieważny. Za powołaniem na
recenzenta prof. Teresy Słaby z SGH głosowały 22 osoby, 21 za, 1 głos nieważny.
Ad 11. Na wniosek Kierownika Zakładu Strategii i Polityki Gospodarczej, w którego
imieniu wystąpił Dziekan, RW wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Agaty Koci na
stanowisku adiunkta na okres 2 lat w Zakładzie Strategii i Polityki Gospodarczej.
Uzasadnienie wniosku wskazuje na dorobek naukowy kandydatki oraz perspektywę
prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości i historii myśli
ekonomicznej. Głosowało 36 osób, 32 za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się,
1 głos nieważny.
Ad 12. Na wniosek prof. Odeda Starka, w którego imieniu wystąpił Dziekan, RW powołała
Komisję i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Tanajewskiego. RW
wyznaczyła Komisję, której przewodniczy prof. Maciejewski. Za powołaniem na
recenzenta prof. Jana Jakuba Michałka z WNE głosowały 23 osoby, wszyscy za. Za
powołaniem na recenzenta prof. Stefana Forlicza z Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu głosowały 23 osoby, wszyscy za.
Ad 13. Na wniosek prof. Odeda Starka, w którego imieniu wystąpił Dziekan, RW
zaakceptowała otwarcie przewodu doktorskiego mgr Annie Nicińskiej, która
przygotowuje rozprawę pt. "The role of family tradition in bequest behavior: a link
between planned bequests and the experience of inheriting". Głosowały 23 osoby,
wszystkie za.
Ad 14. Dziekan wystąpił z wnioskiem w sprawie płatnego urlopu dla dr Anny Bartczak. Dr
Bartczak wystąpiła o przyznanie rocznego urlopu naukowego z zamiarem
przygotowania habilitacji. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydziału 23
maja 2007, urlop tego typu może być przyznany przez Rektora pracownikom, którzy
w ciągu poprzednich dwóch lat w sposób ponadprzeciętny przyczynili się do
uzyskiwania przez WNE UW punktów służących "kategoryzacji" Wydziału (dr

Bartczak spełnia to kryterium). RW jednogłośnie podjęła decyzję, aby sprawy urlopu
powtórnie nie rozpatrywać po decyzji Rektora, gdyby urlop ten miał być krótszy niż
roczny.
Ad 15. Na wniosek prof. Opolskiego RW jednogłośnie podjęła decyzję o uruchomieniu
studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Cele, adresaci,
organizacja studiów, zakres tematyczny, wykładowcy oraz ramowy plan zajęć
znajdują się w Załączniku 3.
Ad 16. Prof. Sztanderska zreferowała wnioski studentów o przyznanie stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2009/2010
(12 wniosków) oraz wnioski studentów o przyznanie stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia sportowe (2 wnioski). RW jednomyślnie zaakceptowała
przedstawienie ministrowi wszystkich wniosków studentów. Lista studentów
znajduje się w Załączniku 4.
Ad 17. RW jednomyślnie przyjęła wniosek Dziekana dotyczący zmiany kryteriów
przyznawania przez Dziekana zwolnień z pensum dydaktycznego. Uzasadnienie
wniosku: 27 maja 2007 Rada WNE UW przyjęła ogólne zasady upoważniające
Dziekana do stosowania obniżki pensum profesorów w trybie ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz Statutu UW. Zawierają one punkt 3 o ponadprzeciętnym
wkładzie w uzyskiwanie punktów służących "kategoryzacji" Wydziału. Wniosek
Dziekana dotyczy możliwości zastąpienia tego kryterium faktem objęcia funkcji
kierownika lub zastępcy kierownika centralnego lub naczelnego organu administracji
państwowej (ministra, wiceministra, prezesa, lub wiceprezesa). Pozostałe zasady nie
ulegają zmianie.
Ad 18. Sprawy różne:
Prof. Sztanderska przedstawiła 13 wniosków o wydanie dyplomów z wyróżnieniem
dla studentów, którzy spełnili kryteria formalne. Lista studentów, promotorów,
recenzentów oraz tematów prac znajduje się w Załączniku 5. RW jednogłośnie
przyjęła wszystkie wnioski.

