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Porządek Rady Wydziału
według informacji z dnia 13.01.2010
1. Sprawozdanie z Senatu i informacje Dziekana – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 16 grudnia 2009 – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
3. Projekt zasad organizowania obsługi administracyjnej i finansowej przedsięwzięć na
WNE UW – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
4. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za studia w 2010/2011 – ref. prof. dr hab.
U. Sztanderska
5. Podjęcie uchwały w sprawie limitów i zasad przyjęć na studia w latach 2011/12 i
2012/2013 – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
6. Projekt uchwały w sprawie „Strategii Rozwoju Nauki” – ref. prof. dr hab. J. Wilkin
7. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Weredy-Kolasińskiej – ref. prof. dr hab.
K. Opolski
8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Ślesickiej – ref. prof. dr hab. J. Kudła
9. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Grażynie Szymańskiej – ref. prof. dr
hab. J. Wilkin
10. Przyjęcie sprawozdania dr Katarzyny Śledziewskiej z postępów prac nad rozprawą
habilitacyjną – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
11. Zatrudnienie dr Wiktora Rutkowskiego na stanowisku st. wykładowcy (w wymiarze 1/2
etatu) w okresie 1.02.2010-30.09.2011 – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
12. Udzielenie urlopu bezpłatnego prof. dr hab. Marianowi Wiśniewskiemu w okresie
1.01.2010-28.02.2010 – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
13. Sprawy różne
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Ad 1.

Rada Wydziału przyjęła porządek obrad. Dziekan, prof. T. Żylicz
sprawozdanie z posiedzenia Senatu oraz informacje Dziekana.

przedstawił

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu 20.01.2010
a. Uniwersytet Warszawski włącza się w pomoc dla Haiti w formie zbiórki
pieniędzy. Dziekan, prof. T. Żylicz poinformował, że WNE jest gotowe w razie
potrzeby przyjąć studentów Uniwersytetu z Haiti w celu kontynuacji przez nich
studiów. Dr K. Metelska-Szaniawska dodała informację o miejscu i czasie
zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi na Haiti.
b. UW podpisał list intencyjny z ASP i WSPS w sprawie wspólnych inicjatyw. UW
powinien w przyszłości uważnie podchodzić do wspólnych projektów z innymi
uczelniami ze względu na ochronę swojej marki.
c. AZS Uniwersytetu Warszawskiego poinformował, że w roku akademickim
2008/2009 UW zajął I miejsce w XXVI edycji Akademickich Mistrzostw Polski.

Przyczynili się do tego sukcesu studenci WNE. Na ręce Dziekana został złożony
list gratulacyjny dla tych studentów. AZS zaapelował do władz wydziałów o
umożliwienie studentom reprezentującym UW w rywalizacjach sportowych
zaliczanie zajęć w ewentualnie potrzebnych dogodnych terminach.
d. Uniwersytet Warszawski zajął III miejsce, ex aequo z Politechniką Warszawską
w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię. Na pierwszym miejscu
znalazł się Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na drugim Uniwersytet
Jagielloński. W ocenie uczelni istotne były między innymi kwestie dotyczące
sytuacji materialnej doktorantów. W przyszłości należy umożliwić częściową
integrację studiów magisterskich i doktoranckich np. poprzez wspólne zajęcia.
Dziekan, prof. T. Żylicz proponuje przyjrzeć się ofercie studiów i
zapoczątkować na tym polu reformy.
Informacje Dziekana
a. Podpisałem zarządzenia (teksty są na naszej stronie www) w sprawie przejścia
na system bezindeksowy w rozliczaniu studentów. Uprzejmie proszę o należytą
staranność w wypełnianiu wszelkich protokołów w systemie USOS.
Wydrukowane z tego systemu i podpisane przez prowadzących zajęcia protokoły
będą odtąd jedynymi oficjalnymi dokumentami źródłowymi rejestrującymi
wyniki studentów.
b. Rektor UW rozesłał dwa projekty zmian w naszych przepisach wewnętrznych: w
Statucie UW oraz w Regulaminie Studiów. W pierwszym przypadku nie upłynął
jeszcze termin zgłaszania uwag; do mnie żadne dotychczas nie wpłynęły, więc
przekażę coś Rektorowi, jeśli je otrzymam w ciągu najbliższego miesiąca.
Przypominam, że proponowane zmiany mają głównie charakter formalny; jeśli
zostaną zatwierdzone, będą wymagały zapisania w naszym Regulaminie
procedury dostosowawczej podejmowanej na wypadek utraty przez katedrę lub
zakład warunków pozwalających na jej funkcjonowanie. W drugim przypadku
termin składania uwag upływa 20 bm. Nie zgłaszałem w imieniu WNE UW
żadnych uwag, ponieważ nie otrzymałem takowych.
c. Tak jak sygnalizowałem poprzednio, WNE UW powinien określić swoje miejsce
na rynku edukacyjnym. Prowadzone są prace nad dwoma pomysłami. Pierwszy
dotyczy powołania jednoczesnych studiów ekonomiczno-socjologicznych przez
WNE UW i Wydział Filozofii i Socjologii UW (inicjatywa tego typu była już
przez WNE UW zgłaszana wcześniej, ale nie spotykała się dotąd z uznaniem
drugiej strony); ma on związek z dążeniem UW do uruchamiania edukacji
międzydyscyplinarnej. Również we współpracy z socjologami będziemy chcieli
umożliwić małej liczbie kandydatów jednoczesne studiowanie na obu
wydziałach na pierwszym roku, po to by następnie podjąć zwykłe studia na
którymś z wydziałów. Drugi dotyczy angielskojęzycznych studiów
doktoranckich; zarysowuje się bowiem popyt na tego typu studia ze strony
kandydatów zagranicznych.
d. Grupa naszych pracowników zakończyła "warsztaty dla licealistów" (informacja
jest na naszej stronie www). Działalność tę oceniam jako bardzo cenną i
pomagającą nam w rekrutacji na studia na WNE UW. Komisji Promocji i

wszystkim biorącym udział w warsztatach składam wyrazy uznania i
podziękowanie.
e. Na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału podniesiona została sprawa
przyznawania wyróżnień w związku z obronami doktoratów. Dziekanat miał
zaproponować sformalizowanie procedury, która dotąd była dość spontaniczna:
w głosowaniu nad przyznaniem stopnia doktorskiego "przy okazji" głosowało
się nad wnioskiem odpowiedniej komisji o wyróżnienie. Po zbadaniu sprawy,
będę (w punkcie 13 porządku) prosił o akceptację następującej zasady. Jeśli
komisja doktorska wnioskuje o przyznanie wyróżnienia, to Rada Wydziału
głosuje (tajnie) dwukrotnie: raz za przyznaniem stopnia, a po stwierdzeniu
pozytywnego wyniku ponownie – nad wyróżnieniem. Nie proponuję
formułowania szczegółowych kryteriów wyróżniania, pozostawiając inicjatywę
w tym względzie komisjom.
f. Dwoje naszych adiunktów – dr Mikołaj Czajkowski i dr Joanna Tyrowicz –
otrzymało roczne stypendia europejskie (z programu "Nowoczesny
Uniwersytet"). Gratulujemy!
Ad 2.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad 3.

Dziekan, prof. T. Żylicz przedstawił propozycję zasad organizowania obsługi
administracyjnej i finansowej przedsięwzięć na WNE oraz wystąpił do RW o
akceptację tych zasad. Zasady te zostały przedstawione członkom RW i
pracownikom zaangażowanym w prowadzenie projektów badawczych. RW nie
zgłosiła uwag, jednogłośnie przyjęła propozycję Dziekana.

Ad 4.

Prodziekan, prof. U. Sztanderska przedstawiła propozycję wysokości opłat za zajęcia
dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011 – Załącznik 1. Z przyczyn
demograficznych oraz rozszerzenia puli miejsc na studiach bezpłatnych uczelni
konkurencyjnych, liczba chętnych kandydatów na studia płatne na WNE jest coraz
niższa. WNE musi brać pod uwagę konkurencję cenową, stąd propozycja obniżenia
czesnego. RW jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcia
dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011.

Uchwała nr 1/2010
Ad 5.

Prodziekan, prof. U. Sztanderska przedstawiła limity i zasady przyjęć na studia w
latach 2011/12 i 2012/2013 – załączniki w tekście Uchwały nr 2/2010.
Najważniejsze zmiany są następujące: W Załączniku 1 Uchwały przedstawione są
nowe reguły przygotowane przez Rektorat. Warunkiem przyjęcia na studia
kandydatów ze starą maturą jest zdawanie matury z matematyki. Problem
rekrutacyjny pojawia się w przypadku stypendystów rządu polskiego, ponieważ nie
ma kryteriów, na podstawie których można ich przyjąć. Przyjęcia będą odbywać się
na podstawie kolejności zgłoszeń. Prof. U. Sztanderska zaproponowała limit 20
osób, co pozwoli stworzyć korzystne międzynarodowe środowisko akademickie.
Rekrutacja na studia II stopnia będzie odbywać się według uchwały RW, której w
praktyce nie było jeszcze okazji sprawdzić. W zasadach rekrutacji na studia
prowadzone po angielsku pojawiła się nowa reguła: listy motywacyjne. Jeden z
wymaganych listów rekomendacyjnych może być od pracodawcy. Na studia
niestacjonarne rekrutacja zostanie zamknięta w momencie wyczerpania limitów.

Dyskusja:
Prof. J. Wilkin podniósł problem dużej wagi, która jest w zasadach rekrutacji
przypisana przedmiotom matematycznym (0,8), zwrócił uwagę, że nawet Wydział
Matematyki, Informatyki i Mechaniki przypisał niższą wagę (0,6) przedmiotom
matematycznym.
Dziekan, prof. T. Żylicz powiedział, że rozmawiał na ten temat z Rektorem i
Prorektorem. Istnieje głęboko zakorzenione społeczne przekonanie, że z ekonomią
każdy da sobie radę. Na WNE to się nie sprawdza. Dziekan popiera przywiązanie
dużej wagi do przedmiotów matematycznych.
Prodziekan, prof. U. Sztanderska dostrzega silny związek między wynikiem
rekrutacyjnym z matematyki i przejściem przez kolejne lata studiów. Matematyka
jest dobrym wskaźnikiem skuteczności studiowania na WNE.
Prof. K. Opolski zaproponował zorganizowanie kursów przygotowawczych z
matematyki, co przyciągnie część słuchaczy na studia na WNE, podniesie poziom
wiedzy z matematyki a jednocześnie będzie promocją wydziału.
Przedstawiciel studentów – pan Piotr Ćwiakowski dodał, że mimo wielu uproszczeń
w programie nauczania matematyki, w liceum to matematyka jest nadal
najtrudniejszym przedmiotem.
Prof. Z. Liberda poparła wypowiedź prof. J. Wilkina oraz prof. K. Opolskiego.
Uważa, że dostosowujemy się z programem do najlepszych z matematyki, a
niekoniecznie do rynku.
Dziekan, prof. T. Żylicz uważa, że nie powinniśmy obniżać kryteriów, studia na
WNE powinny dawać studentom solidny start na rynku pracy i możliwość podjęcia
pracy zgodnie ze swoim wysokim wykształceniem.
Przedstawicielka studentów – pani Magda Wiśniewska dodała, że matura z
matematyki jest bardzo prosta w porównaniu z poziomem matematyki na WNE.
Kandydaci na studia na WNE powinni dostawać jasny sygnał, że matematyka jest w
trakcie studiów bardzo potrzebna.
Prof. U. Sztanderska, wyjaśniła na życzenie prof. J. J. Michałka propozycję
organizacji ewentualnych kursów z matematyki dla licealistów. Kursy mogą być
organizowane na WNE jako przygotowanie do matury z matematyki, co nie daje
gwarancji przyjęcia na studia.
Dziekan, prof. T. Żylicz podsumował dyskusję. Wydział powinien zintensyfikować
współpracę z licealistami.
Uchwała w sprawie limitów i zasad przyjęć na studia w latach 2011/12 i 2012/13
została przyjęta przez RW większością głosów. 1 osoba była przeciwna. 3 osoby
wstrzymały się od głosu.
Uchwała nr 2/2010

Ad 6.

Prof. J. Wilkin przedstawił informację dotyczącą projektu środowiskowego oraz
projekt uchwały w sprawie „Strategii Rozwoju Nauki” – Załącznik 2. Dodał, że
sprawa jest wagi historycznej. Dokument „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego
2010-2020. Projekt środowiskowy” jest w przekonaniu prof. J. Wilkina najbardziej
kompleksową i najbardziej radykalną propozycją reformy szkolnictwa wyższego
przygotowaną w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jej zasadniczym celem jest
poprawa jakości szkolnictwa wyższego w Polsce, dostępności tego szkolnictwa oraz
zwiększenie i poprawa efektywności środków przeznaczonych na funkcjonowanie
szkół wyższych. Prof. J. Wilkin wystąpił z wnioskiem o poparcie dokumentu w
formie uchwały RW.
Prof. U. Sztanderska powiedziała, że w omawianym opracowaniu wiele punktów
jest godnych poparcia, jednak są też luki. Analiza związków z rynkiem pracy jest
słaba, brakuje powiązania koncepcji funkcjonowania szkolnictwa wyższego z tym,
kim ma być absolwent i jak ma się znaleźć na rynku pracy. Prof. U. Sztanderska
dostrzegła w strategii wiele procedur administracyjno-biurokratycznych a brak
reform dostosowujących szkolnictwo wyższe do rynku pracy. Postulat Krajowych
Ram Kwalifikacji (KRK) nie powinien być jej zdaniem eksponowany.
Prof. J. Wilkin powiedział, że kształt raportu nie jest ostateczny, jest czas na
dyskusję i wypełnienie luk.
Prof. W. Siwiński śledzi rozwój strategii, o której mowa i nie zgadza się z prof. U.
Sztanderską. Cechą szczególną strategii jest zasadnicza zmiana sposobu
finansowania i funkcjonowania szkolnictwa wyższego. W przekonaniu prof. W.
Siwińskiego procedury administracyjne są zasadniczą zmianą instytucjonalną
uczelni wyższych. Profesor dostrzega szereg zalet strategii, która ma otworzyć
dyskusję, na ile uczelnie mają pójść w kierunku popytowym a na ile podażowym.
Prof. Siwiński uważa, że główny kierunek strategii jest godny poparcia.
Prof. J.J. Michałek zapytał o koncepcję uczelni flagowych. Czy uczelnie flagowe
mają się wykluczać z badawczymi i jaki status ma mieć WNE?
Prof. M. Socha wyraził zdziwienie wypowiedzią prof. U. Sztanderskiej na temat
koncepcji KRK, która jest bardzo zaawansowana. Jego zdaniem
źródłem
problemów w strategii są niedostateczne zmiany w zarządzaniu uczelnią. Nadal
zarządza Rektor i Dziekani.
Prof. A. Łukaszewicz powiedział, że RW może poprzeć ogólne ramy strategii
zauważając, że zgłoszone zostaną uwagi i uzupełnienia. Taka decyzja RW nie
zamknie furtki do dalszej dyskusji. Prof. A. Łukaszewicz dostrzegł niedostateczne
podkreślenie roli biznesu w strategii.
Prof. W. Siwiński odpowiedział na pytanie prof. Michałka. Grupa 15-20 uczelni w
wyniku procesów konsolidacyjnych ma uzyskać status uczelni flagowych lub
badawczych. Dominująca pozycja będzie nadana badaniom naukowym. UW przy
swoim potencjale badawczym powinien kształcić głównie na studiach magisterskich
i doktoranckich. Prof. Siwiński poparł prof. Łukaszewicza w kwestii poddania
głosowaniu ogólnych ram strategii.

Prof. J. Wilkin zaproponował zmianę w pierwszym zdaniu uchwały zaproponowanej
w Załączniku 2. Głosowaniu została poddana uchwała o treści:
„Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UW popiera kierunki reform szkolnictwa
wyższego w Polsce zawartą w dokumencie przygotowanym przez KRASP, FNP i
KRZaSP: „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt
środowiskowy”, zaprezentowaną na nadzwyczajnym posiedzeniu KRASP w dniu 2
grudnia 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W szczególności popieramy
działania zmierzające do poprawy jakości szkolnictwa wyższego, zwiększenia
środków finansowych służących jego finansowaniu, zarówno ze źródeł publicznych,
jak i prywatnych (w tym współpłatności za studia przez studentów), zwiększonego
finansowania ze środków budżetowych uczelni reprezentujących najwyższy poziom
badań i kształcenia, ściślejszej integracji uczelni publicznych i prywatnych,
ekonomizacji zasad funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i poprawy
pozycji polskich uczelni w skali międzynarodowej.
Apelujemy do wszystkich wydziałów UW o włączenie się do popularyzacji idei
reformy szkolnictwa wyższego zawartych w wyżej wymienionej koncepcji i udział w
przygotowaniu działań służących ich wdrożeniu. WNE UW deklaruje gotowość
zaangażowania się w owe działania.”
Za przyjęciem uchwały głosowało 36 osób, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
Uchwała nr 3/2010

Ad 7.

Prof. K. Opolski wystąpił z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Magdaleny Weredy-Kolasińskiej, która przygotowuje rozprawę doktorską pt.
„Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy na przykładzie
sektora bankowego w latach 2008-2009”. RW przyjęła wniosek, głosowały 22
osoby, wszyscy za.

Ad 8.

Prof. J. Kudła wystąpił z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Agnieszki Ślesickiej, która przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Problem
synchronizacji cykli koniunkturalnych a perspektywa wprowadzenia waluty euro w
krajach kandydujących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej”. RW
przyjęła wniosek, głosowały 22 osoby, wszyscy za.

Ad 9.

Prof. J. Wilkin wystąpił z wnioskiem Komisji o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Grażynie Szymańskiej. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 22
osoby, 21 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad 10. Dziekan, prof. T. Żylicz wystąpił z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania z postępów
prac nad rozprawą habilitacyjną dr Katarzyny Śledziewskiej. Zdaniem Dziekana, dr
Katarzyna Śledziewska poczyniła postępy w pracy nad przygotowaniem rozprawy na
temat "Badanie wpływu dyskryminacyjnych układów handlowych na współpracę
gospodarczą". Sprawozdanie jest do wglądu w Dziekanacie. RW przyjęła wniosek,
wszyscy głosowali za.
Ad 11. Dziekan, prof. T. Żylicz wystąpił z wnioskiem o zatrudnienie dr. Wiktora
Rutkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy (w wymiarze ½ etatu) w

Katedrze Ekonomii Politycznej na podstawie umowy o pracę od dnia 01.02.2010
roku do dnia 30.09.2011 roku. Po przejściu na emeryturę dr Wiktor Rutkowski jest
zatrudniony na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy. Pensum wykonuje
głównie prowadząc zajęcia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i
Rozwoju Lokalnego UW (które korzysta ze współpracy z innymi jednostkami UW).
RW przyjęła wniosek. Głosowało 36 osób, wszyscy za.
Ad 12. Dziekan, prof. T. Żylicz wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego prof.
dr. hab. Marianowi Wiśniewskiemu w okresie 1.01.2010-28.02.2010. Prof. dr hab.
Marian Wiśniewski przebywał na urlopie bezpłatnym w związku z pracą w Moskwie
nad budową rosyjskiego systemu ubezpieczeń. Wystąpił o przedłużenie tego urlopu o
dwa miesiące, tj. do 28 lutego 2010. RW jednogłośnie przyjęła wniosek.
Ad 13.

Sprawy różne:
Prof. U. Sztanderska wystąpiła z wnioskiem o wydanie dyplomu magisterskiego z
wyróżnieniem dla Pani Karoliny Kowalskiej. Promotorem pracy magisterskiej był
prof. dr hab. Wojciech Otto. RW jednogłośnie przyjęła wniosek.

