PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 14.12.2005
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW
oraz następujące informacje dotyczące spraw Wydziału:
− Rektor UW przyznał nagrody następującym pracownikom WNE:
Z okazji dni Uniwersytetu Warszawskiego:
− Prof. dr. hab. Wojciechowi Maciejewskiemu,
− Prof. dr. hab. Włodzimierzowi Siwińskiemu,
− Prof. dr. hab. Marianowi Wiśniewskiemu.
Nagrody jubileuszowe:
− Dr. hab. Adamowi Koronowskiemu,
− Prof. dr hab. Markowi Okólskiemu.
− Minister Edukacji i Nauki przyznał nagrody:
I stopnia:
− Dr Katarzynie Kowalskiej za pracę doktorską „Koordynowana opieka zdrowotna i
próby jej wdrożenia w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne.”
II stopnia:
− Dr. Pawłowi Kaczmarczykowi za pracę doktorską „Uwarunkowania migracji
zarobkowych. Mobilność zagraniczna mieszkańców Polski w końcu XX wieku”
− Rektor SGH przyznał nagrodę zespołową autorom pracy pt.: „Niemcy w Unii
Europejskiej”, której współautorem jest prof. dr hab. Michał Dobroczyński.
− Odbyły się wybory do Komisji Senatu oraz Samorządu Studentów UW. Prawie we
wszystkich komisjach oraz w samorządzie znaleźli się przedstawiciele WNE.
− Został powołany po raz pierwszy Samorząd Doktorantów UW.
− Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz zaapelował o zwiększenie liczby studiów
podyplomowych na WNE.
2. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr.
Władysława Świtalskiego (głosy za: 21; przeciw: 0; wstrzymujących się: 1;
nieważnych:0).
3. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła wybór na recenzentów pracy
habilitacyjnej dr Władysława Świtalskiego panów: prof. dr. hab. Mariana Gorynię z
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (głosy za: 22; przeciw: 0; wstrzymujących się: 0;
nieważnych:0) oraz prof. dr hab. Aleksandra Łukaszewicza (głosy za: 21; przeciw: 0;
wstrzymujących się: 1; nieważnych:0).
4. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
5. Prodziekan d/s studentów, dr. hab. Janusz Kudła przedstawił informację w sprawie
dodatkowych wypłat za działalność dydaktyczną na WNE UW (w załączeniu).
6. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Joannie Gocłowskiej-Bolek (głosy za: 14; przeciw: 3;
wstrzymujących się: 5; nieważnych:0).

7. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr. Bogdanowi Kostro (głosy za: 18; przeciw: 0; wstrzymujących się: 4;
nieważnych:0).
8. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdziła nadanie stopnia doktora
nauk ekonomicznych mgr. Jackowi Liwińskiemu (głosy za: 24; przeciw: 0;
wstrzymujących się: 0; nieważnych:0). Recenzenci pracy wystąpili z wnioskiem o
przyznanie dr. Liwińskiemu nagrody Rektora.
9. Rada Wydziału przegłosowała zatrudnienie dr. Jacka Liwińskiego na stanowisku adiunkta
w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW na okres próbny
jednego roku (głosy za: 38; przeciw: 2; wstrzymujących się: 0; nieważnych:0).
10. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WNE, mgr Stanisław Cichocki przedstawił
studentów WNE, którzy weszli w skład Komisji Senackich UW oraz Samorządów
Studentów i Doktorantów
11. Mgr Jarosław Górski przedstawił Radzie Wydziału główne cele oraz strukturę
Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WNE UW „Ceteris Paribus” (w załączeniu).
12. Rada Wydziału w jawnym głosowaniu powołała na pełnomocnika d/s USOS dr.
Bartłomieja Śliwińskiego, a na pełnomocnika d/s rekrutacji dr. Marcina Gruszczyńskiego.
13. Rada Wydziału jednogłośnie zatwierdziła komisję d/s kontaktów z przedsiębiorstwami w
następującym składzie:
− Prodziekan d/s studentów (przewodniczący),
− Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek,
− Prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor,
− Prof. dr hab. Krzysztof Opolski,
− Dr Bartłomiej Śliwiński,
− Mgr Piotr Modzelewski,
− Mgr Joanna Różycka,
− Przedstawiciel studentów.
Propozycja działań w ramach kontaktów z przedsiębiorstwami w załączeniu.
14. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz zreferował wymagania wobec prac magisterskich na
WNE. Zaapelował o utrzymanie obecnego formatu arkusza recenzji, prosząc recenzentów
o wnikliwą ocenę niezależnie każdego z punktów recenzji. Format elektroniczny pracy ma
służyć możliwości sprawdzania prac programami antyplagiatowymi (dlatego prace
powinny być w formacie tekstu, a nie obrazu). Opisy tabel i wykresów są kwestią
drugorzędną i w tej kwestii nie muszą być stosowane ujednolicone standardy.
− Prof. dr hab. Stankiewicz prosił o zwrócenie uwagi, iż wydziałowi informatycy
odpowiedzialni są wyłącznie za kwestie informatyczne, a nie merytoryczne i
edytorskie związane z pracami.
− Dr hab. Adam Koronowski po raz kolejny zakwestionował sens stawiania w pracach
hipotez badawczych. Na poparcie swej tezy przytoczył szereg prac uznanych
naukowców, które hipotez nie zawierały.
− Prof. dr hab. Urszula Sztanderska powiedziała, że wprowadzenie obecnego formatu
recenzji w znaczący sposób przyczyniło się do podniesienia jakości prac pisanych na
WNE. Zwróciła uwagę na fakt, że komisja akredytacyjna wyrażała się bardzo

pozytywnie o stosowanym na WNE arkuszu recenzji, a inne wydziały (socjologia
UW) i uczelnie (SGH) prosiły o możliwość wprowadzenie podobnych arkuszy u
siebie.
− Prof. dr hab. Marian Wiśniewski stwierdził, że arkusz recenzji stosowany obecnie na
WNE motywuje do pisania wnikliwszych recenzji niż miało to miejsce przed jego
przyjęciem.
− Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek zwrócił uwagę, że w niektórych pracach trudno
postawić na początku sprecyzowaną hipotezę (prace obliczeniowe), ale można jasno
zdefiniować jej cel i opisać wnioski.
15. Sprawy różne
− Rada Wydziału w jawnym głosowaniu przyjęła zamianę konwersatorium
„Modelowanie Rynków Finansowych” (30 godz.) prowadzonego przez dr. hab.
Ryszarda Kokoszczyńskiego na 15 godz. konwersatorium i 15 godz. ćwiczeń.
− Prof. dr hab. Barbara Zofia Liberda zreferowała wybory do zarządu Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego. Zwróciła uwagę, iż wiele osób w PTE związanych jest
z WNE.
− Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek powiedział, że wniosek Wydziału o dofinansowanie
specjalności European Finance and Banking będzie zrealizowany przez Fundusz
Inicjatyw Dydaktycznych. Prof. Barbara Zofia Liberda, zwróciła uwagę, że dla
pozytywnego rozpatrzenia wniosków ważna jest kwestia współpracy
międzywydziałowej i międzynarodowej.
− Prof. dr hab. Urszula Sztanderska poinformowała o powstaniu serii „Badania
ekonomiczne” w ramach Wydawnictw UW:
− „Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji wspólnych
działań gospodarczych w Polsce”, A. Cieślik;
− „Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian”, P. Kaczmarczyk
− „Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy”, M. Brzozowski,
P. Gierałtowski, D. Milczarek i J. Siwińska-Gorzelak (w przygotowaniu).
Sekretarz Rady Wydziału
dr Anna Bartczak

