PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 22.02.2006
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z posiedzeń Senatu oraz
następujące informacje dotyczące spraw Wydziału:
− W związku z planowaną zmianą statutu UW, która ma nastąpić do czerwca 2006 roku
Rada Wydziału WNE UW powinna wypracować stanowisko w tym temacie do końca
marca.
− Rektor UW powołała komórki ds. rekrutacji i ds. informatyzacji.
− Pracownicy WNE UW plasują się powyżej średniej uniwersyteckiej w otrzymywaniu
stypendiów Rektora.
− Nie przedłużona została umowa dotycząca zatrudnienia pracownikowi
odpowiedzialnemu za stronę internetową WNE UW.
2. Prodziekan ds. studenckich, dr Janusz Kudła wręczył stypendia MENiS za osiągnięcia w
nauce studentom WNE: Michałowi Kopciowi i Agnieszce Strużyńskiej.
3. Prodziekan ds. studenckich, dr Janusz Kudła przedstawił propozycję korekt programu
studiów na JSEMen, który został uchwalony na Radzie Wydziału w kwietniu 2005 roku.
Studenci JSEMen, którzy wybrali kierunek lub specjalizację na WNE UW dodatkowo,
zwolnieni mieliby zostać z zaliczania przedmiotów: metodologii ekonomii i
mikroekonomii III lub makroekonomii III. Zmiana w uchwale została przegłosowana
przez Radę Wydziału (głosy za: 21; przeciw: 2; wstrzymujący się: 12).
4. Prodziekan ds. studenckich, dr Janusz Kudła przedstawił kryteria rekrutacyjne na rok
akademicki 2006/2007 po uchyleniu przez Ministra ENiS testu predyspozycji (w
załączeniu).
5. Prodziekan ds. studenckich, dr Janusz Kudła zreferował kierunek prac nad reformą
studiów „3+2”. Temat ten wywołał gorącą dyskusję – szczególnie sprawa minimów
programowych. Dziekan WNE UW prof. dr hab. Tomasz Żylicz obiecał dokładne
opracowanie wizji proponowanych zmian na następną Radę Wydziału. Prof. dr. hab.
Jacek Kochanowicz zachęcał do wzięcia udziału w dyskusji w sprawie ustawy o
szkolnictwie wyższym na stronie internetowej MENiS.
6. Prodziekan ds. badań, dr hab. Wojciech Otto, przedstawił sprawozdanie z wykonania BST
i BW w 2005 roku (w załączeniu). Zaproponował zmianę formatu sprawozdań BST i BW
na ujednoliconą w formie tabeli w wersji elektronicznej.
7. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr. Krzysztofowi Waśniewskiemu (głosy za: 27; przeciw: 0;
wstrzymujący się: 0; nieważne: 0).
8. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu powołała komisję oraz recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Macieja Jakubowskiego. Recenzentami zostali: prof. dr hab. Stanisława
Golinowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego (głosy za: 24; przeciw: 0; wstrzymujący się:
1; nieważne: 0) oraz prof. dr hab. Krzysztof Opolski, WNE UW (głosy za: 25; przeciw: 0;
wstrzymujący się: 1; nieważne: 0).

9. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu powołała komisję oraz recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej. Recenzentami zostali: prof. dr hab.
Wojciech Bieńkowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (głosy za: 23;
przeciw: 0; wstrzymujący się: 4; nieważne: 0) oraz prof. dr hab. Jacek Kochanowicz,
WNE UW (głosy za: 23; przeciw: 0; wstrzymujący się: 4; nieważne: 0).
10. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu powołała komisję oraz recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej. Recenzentami zostali: prof. dr hab.
Robert Rauziński z Uniwersytetu Opolskiego (głosy za: 27; przeciw: 0; wstrzymujący się:
0; nieważne: 0) oraz prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, WNE UW (głosy
za: 27; przeciw: 0; wstrzymujący się: 0; nieważne: 0). Na egzaminatora z ekonomii został
powołany prof. dr hab. Jerzy Kleer
11. Rada Wydziału przegłosowała zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Artura Socika na:
„Wpływ opłat wzajemnych (interchange) na konkurencję na rynku kart płatniczych”
(głosy za: 25; przeciw: 1; wstrzymujący się: 1; nieważne: 0).
12. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu powołała komisję oraz recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Artura Socika. Recenzentami zostali: prof. dr hab. Wojciech Pietrzak ze
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (głosy za: 23; przeciw: 1; wstrzymujący się: 1;
nieważne: 1) oraz prof. dr hab. Witold Koziński, WNE UW (głosy za: 24; przeciw: 1;
wstrzymujący się: 1; nieważne: 0).
13. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Jarosława Górskiego (głosy za: 24; przeciw: 3; wstrzymujący się: 0; nieważne: 0).
14. Sprawy różne
− Rada Wydziału w jawnym głosowaniu jednogłośnie wyraziła zgodę na otwarcie
seminarium licencjackiego „Korupcja od opisu do teorii” przez dr. Piotra Korysia i dr.
Macieja Tymińskiego.
− Rada Wydziału zatwierdziła w jawnym głosowaniu 4 osobową komisję roboczą (w
składzie profesorowie: Jacek Kochanowicz, Włodzimierz Siwiński, Jerzy Wilkin i
Marian Wiśniewski) do zmian statutu UW. Komisja ma się sama ukonstytuować.
− Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła przyjęcie na stanowisko kierownika
specjalności Banking and Finance dr. Ślepaczuka (głosy za: 37; przeciw: 0;
wstrzymujący się: 3; nieważne: 0).
− Prof. dr hab. Barbara Zofia Liberda przedstawiła pomysł stworzenia programu
magisterskiego na WNE UW: Development Economics. Program miałby być
realizowany przy współpracy z UNDP oraz Uniwersytetem Łódzkim. Pomysł ten ma
zostać dopracowany pod kątem programowym i finansowym na następną Radę
Wydziału.
− Prodziekan ds. badań, dr hab. Wojciech Otto i prof. UW dr hab. Urszula Sztanderska
przedstawili przygotowany przez siebie raport o zasobach i potrzebach lokalowych
WNE UW stanowiący materiał wstępny w staraniach o pozyskanie nowej siedziby.
− Przedstawiciele studentów zgłosili problem nie uruchamianych zajęć do wyboru.
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