PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 22.04.2009

1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił informacje Dziekana:
a. Wydział stoi przed zadaniem opracowania na nowo sylwetki absolwenta, m.in. w
związku ze zmianami na rynku pracy. Dziekan zaapelował o zgłaszanie uwag w tej
sprawie do Komisji Dydaktycznej w ciągu 4 tygodni.
b. Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowuje się do opracowania
raportu. W początku maja b.r. zwróci się do wydziałów z ankietą w tej sprawie. Ankieta
zostanie niezwłocznie przekazana pracownikom i Samorządowi Studenckiemu do
rozpatrzenia. Dziekan poprosił o pilne odpowiedzi, których termin zostanie sprecyzowany
na podstawie wystąpienia Komisji
c. Punkt 3 porządku obrad dotyczący wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. T. Zalegi
został przeniesiony na następną RW.
d. Do porządku obrad dodany został punkt dotyczący zastąpienia specjalności European
Banking and Finance specjalnością Quantitative Finance, w miejsce skreślonego
planowanego pkt. 3.
2. RW jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Dr R. Ślepaczuk przedstawił program anglojęzycznej specjalności Quantitative Finance,
która ma zastąpić specjalność European Banking and Finance. Prof. U. Sztanderska
stwierdziła, że program zapewnia powstanie wartościowych prac naukowych a także iż
jego zaletą jest to, że zawiera bardzo wyraźne odniesienia praktyczne.
Prof. M. Socha zasugerował, że na podstawie przedstawionego programu nie wiadomo
dokładnie jakie umiejętności stoją za podanymi nazwami przedmiotów. Stwierdził
również, że relatywnie zbyt wiele zajęć ma formę wykładów a nie laboratoriów, jak
również, iż wykładowcami na tej specjalności powinni być najwybitniejsi polscy i
zagraniczni specjaliści.
Prof. A. Wieczorkiewicz wyraził opinię, że program zawiera za dużo teorii a za mało zajęć
praktycznych, jak również zaapelował, by w obsadzie zajęć było więcej osób zajmujących
się finansami praktycznie.
Dr Ślepaczuk odparł, że nawiązana zostanie także współpraca z pracownikami Wydziału
Fizyki UW. Jeżeli chodzi o zwiększenie proporcji zajęć laboratoryjnych, to barierą są tu
kwestie finansowe.
Prof. Sztanderska zaproponowała następujące korekty do programu:
a) zwiększenie proporcji zajęć z aktywnym udziałem studentów do 30%;
b) wprowadzenie do programu specjalności 10% zajęć dodatkowych z przeznaczeniem na
zajęcia warsztatowe.
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Dziekan WNE zarządził głosowanie uchwały o przyjęciu programu specjalności
Quantitative Finance z poprawkami wniesionymi przez prof. Sztanderską. RW
jednomyślnie przyjęła wniosek.
4. Dr Ewa Aksman przygotowuje książkę na temat redystrybucyjnej roli budżetu państwa.
Przeprowadziła liczne badania statystyczne na temat rozkładu dochodów w Polsce przed i
po opodatkowaniu. Nawiązując do światowej literatury przedmiotu, analizuje wpływ
transferów na dobrobyt społeczny. Wykazuje, że ów wpływ podlega ewolucji i po 2000 r.
doprowadził do spadku współczynnika Giniego. Dotychczasowe badania, jak również
wstępna wersja książki wskazują, że dr Aksman ma bardzo dobrą szansę na uzyskanie
habilitacji w ciągu następnego roku akademickiego. W związku z tym Dziekan
zaproponował udzielenie dr Aksman stypendium habilitacyjnego na 20 miesięcy od 1 maja
2009 do końca grudnia 2010.
5. Prof. J. J. Michałek wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr. Łukaszowi Rawdanowiczowi. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 25 osób, wszystkie
były za. Rada przyjęła również jednomyślnie wniosek o wyróżnienie rozprawy dr. Ł.
Rawdanowicza.
6. Zakład Mikroekonomii z nawiązką wykonuje pensum dydaktyczne, przy czym część zajęć
(głównie ćwiczeń) prowadzą pracownicy i doktoranci czterech innych katedr lub
zakładów. W związku z końcem umowy o pracę jednego z adiunktów zachodzi potrzeba
zapewnienia prowadzenia zajęć przez osobę równocześnie dobrze przygotowaną do
uczestniczenia w badaniach naukowych z zakresu mikroekonomii. W związku z tym
Dziekan przedłożył pod głosowanie wniosek kierownika Zakładu o otwarcie konkursu.
RW przyjęła wniosek jednomyślnie.
7. Prof. W. Otto zreferował podział środków na BST na rok 2009. Spadek ilości punktów
uzyskanych przez pracowników WNE w okresie 2006/2007 można wytłumaczyć zmianą
sposobu przyznawania punktów, natomiast w okresie 2007/2008 w większości kategorii
zanotowano wzrost tym niemniej ilość środków przyznanych przez Ministerstwo na BST
wyraźnie spadła.
Prof. B. Liberda zasugerowała, że środki przeznaczane na konferencję WNE można
przeznaczyć na coś innego skoro za referaty konferencyjne nie są przyznawane punkty
MNiSW. Prof. Liberda zaproponowała, by konferencję organizować w Warszawie i w
zmienionej formule.
Prof. Wilkin stwierdził, że konferencja wydziałowa spełnia rolę integracyjną i jako taka
jest potrzebna.
Dziekan wyraził opinię, że konferencja wydziałowa odbywająca się poza Warszawą jest
potrzebna a funkcje o których wspominała prof. Liberda spełniają coraz liczniej
organizowane na WNE konferencje tematyczne.
Prof. Michałek stwierdził, że na Wydziale oraz na UW brakuje logistyki i środków
organizacyjnych do organizowania konferencji tematycznych i autorskich.
RW zaakceptowała sposób rozdysponowania środków na BST w roku 2009.
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8. Na jednym z poprzednich posiedzeń Rady Wydziału Dziekan sygnalizował, że młodzi
pracownicy WNE są coraz lepiej przygotowani, aby uczestniczyć w światowym życiu
naukowym, ale ich działalność publikacyjna powinna być silniej wspierana. Funkcjonuje
nagroda ufundowana przez prof. Starka (przyznana w ubiegłym roku dr Katarzynie
Metelskiej-Szaniawskiej), ale jej regulamin przewiduje wyróżnianie w ten sposób tylko
jednej osoby rocznie. Wydaje się tymczasem, że zachodzi potrzeba wyróżniania
przynajmniej kilku osób. Wskazując corocznie kilkoro kandydatów do stypendiów
rektorskich kładzie się nacisk na jakość publikacji, ale przyszłość tych stypendiów nie jest
pewna i dobrze by było wypracować wewnętrzny wydziałowy system nagród.
Prof. Stark, który apeluje o uruchomienie takiego systemu, sugeruje zwalnianie z części
pensum (np. z 30 godzin za jeden artykuł opublikowany w wiodącym czasopiśmie
międzynarodowym), co – zważywszy na system dofinansowywania zajęć dydaktycznych
na WNE – odpowiada kwocie około 5000 złotych. Jednak zwalnianie z pensum jest
kłopotliwe, można o to występować tylko w wyjątkowych przypadkach, a ponadto
potencjalni laureaci bywają dobrymi dydaktykami, więc zaleta odsuwania ich od zajęć ze
studentami jest dyskusyjna.
Z tego względu bardziej realne wydaje się wprowadzenie zasady, iż większość kandydatur
do corocznych nagród rektorskich będzie się wyłaniać spośród osób publikujących w
wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Listę takich czasopism można
przyjąć według uznanego rankingu (np. 100-200 najlepszych tytułów corocznego rankingu
tygodnika Handelsblatt (http://www.handelsblatt.com/_t=dgtool,id=15,obj=1;singleclip).
Kategorię nagrody można by wówczas uzależnić od ilości publikacji oraz rangi
czasopisma ustalonej na podstawie rankingu. Jeśli przyjąć, że na fundusz takich nagród
Wydział przeznaczy rocznie około 50000 złotych, to kilka osób można by uhonorować
wyróżnieniami od, na przykład, 3000 do 15000 zł. Powinno to stanowić dobry sygnał
informujący o polityce naukowej Wydziału.
Prof. R. Kokoszczyński stwierdził, że należy przyjąć szczegółowy regulamin nagrody a w
szczególności kryteria (w tym listę czasopism) na podstawie których nagrody będą
przyznawane.
Dr K. Metelska-Szaniawska poparła wniosek o ustanowienie nagrody jednocześnie
apelując by sprawa obniżania pensum za osiągnięcia publikacyjne nie została zamykana.
Dziekan odpowiedział, że ustanowienie nagrody pieniężnej pozostawia przyznanie nagród
wyłącznie w gestii Wydziału, co jest przewagą tego rozwiązania. Dziekan stwierdził
również, że powołana zostanie komisja, która ustali precyzyjnie zasady przyznawania
nagród za osiągnięcia publikacyjne. Wyniki prac przedstawione będą na następnej RW.
9. Sprawy różne
a) Prof. K. Opolski wniósł o zaakceptowanie programu studiów podyplomowych. Nowy
tytuł ma brzmieć: „Marketing terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast”. RW
jednomyślnie zaakceptowała zmianę.
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b) Prof. W. Otto poinformował, że reprezentacja WNE zanotowała udany występ na
Econometric Game 2009.

Sekretarz Rady Wydziału,
Michał Brzeziński
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