PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 19 12 2007

1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW
oraz następujące informacje dotyczące spraw Wydziału:
a)
b)
c)

d)

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o nadaniu tytułu profesorskiego dr. hab.
Jackowi Kochanowiczowi oraz dr. hab. Wojciechowi Charemzie
Rektor UW przyznał wyróżnienie jubileuszowe dr Annie Podrażce-Malce
Absolwentka WNE UW, mgr Magdalena Niesłuchowska, została laureatką I
nagrody konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej
gospodarki. Otrzymała ją za pracę pt. "Marka narodowa jako czynnik warunkujący
poprawę konkurencyjności polskich produktów na rynkach europejskich", napisaną
pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego.
Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przyznał nagrodę II stopnia za książkę
Money and Transition pod redakcją M. Ratajczaka i J. Walluscha, w której autorem
jednego z rozdziałów (How to date the beginnings of monetary policy in a transition
economy: the case of Poland in the 1990s) jest prof. Ryszard Kokoszczyński.

2. Rada Wydziału przyjęła protokół z posiedzenia 14 listopada 2007 roku.
3. Na wniosek Dziekana Rada wydziału wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie:
1. dr hab. Marek Bednarski, prof. UW
2. dr Michał Brzozowski,
3. dr Łukasz Hardt,
4. dr Katarzyna Kopczewska,
5. mgr Ewa Maj,
6. Ewa Stachowska.
Oddano 38 głosów, wszystkie za
4. Na wniosek Prodziekana prof. J. Kudły Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie zasady
rekrutacji na rok akademicki 2009/2010. Zasady te zbliżone są do zasad rekrutacji na rok
akademicki 2008/2009, przy czym wprowadzono następujące korekty dotyczące:
a) studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia: jeśli zostaną wolne miejsca na tych
studiach po naborze wg dotychczasowych zasad, dopuszczono przyjęcia kandydatów
w terminie późniejszym i zezwolono w tym przypadku na uwzględnianie ocen
maturalnych osób, które nie zdawały CEW (Centralnych Egzaminów Wstępnych), a
także poszerzono listę uwzględnianych przedmiotów o fizykę, informatykę i chemię,
w przypadku gdy kandydat nie miałby oceny z matematyki.
b) studiów anglojęzycznych drugiego stopnia: poszerzono wymagania o potwierdzenie
znajomości języka angielskiego i list motywacyjny, a w przypadku kierunku

Development Economics wymagany też będzie list aplikacyjny. Poszerzenie to będzie
obowiązywać także przy rekrutacji na rok akademicki 2008/2009.
Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim
2009/2010 znajdują się w załączniku.
5) Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie zaproponowane przez Prodziekana prof. J. Kudłę
korekty programu studiów po reformie „3+2”, związane z potrzebą dostosowania tych
programów do standardów ogłoszonych przez MNiSW. Zmiany te polegają na:
a) Wprowadzeniu oddzielnych wykładów dla EE i pozostałych specjalności (zamiast
wspólnego wykładu) z Makroekonomii gospodarki otwartej w związku z odmiennymi
wymaganiami programowymi;
b) Włączeniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych i
kapitałowych do programu ASP. W tym celu wprowadzono wewnątrz przedmiotu:
Wykorzystanie programów strukturalnych, 15 godzinną część zajęć poświęconą ww.
zagadnieniom;
c) Włączeniu do programu EP przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi. Odbędzie
się to poprzez zobowiązanie studentów EP do wyboru tego przedmiotu w ramach
bloku Rozszerzenia ekonomii na I roku studiów drugiego stopnia w wymiarze 30
godzin.
d) Zobowiązaniu studentów kierunku Ekonomia do zaliczenia kursu Prawo z
elementami prawa handlowego w ramach bloku przedmiotów do wyboru Rozszerzenia
ekonomii na 2 stopniu studiów, w przypadku gdy studenci nie zaliczyli tego lub
odpowiadającego mu przedmiotu na pierwszym stopniu studiów.
e) Zwiększeniu o 60 godzin wymiaru kursów WK obowiązkowych dla IE.
6. Rada Wydziału, po przedstawieniu przez prof. dr hab. W. Maciejewskiego pozytywnej
opinii Komisji, wystąpiła o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Mirosławie
Lasek. Głosowało 21 osób, 18 za, 3 wstrzymały się od głosu.
7. W związku z konkursem na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, na wniosek Dziekana
prof. T. Żylicza, Rada Wydziału wyznaczyła na recenzentów dorobku naukowego dr. hab.
Andrzeja Cieślika: prof. dr hab. Annę Zielińską-Głębocką z Uniwersytetu Gdańskiego i prof.
dr. hab. Włodzimierza Siwińskiego z WNE UW.
8. Na wniosek Dziekana, na podstawie pozytywnych opinii prof. J. Kochanowicza i prof. T.
Stankiewicza, Rada Wydziału wyraziła zgodę na udzielenie urlopu habilitacyjnego
dr. Maciejowi Tymińskiemu.
9. Na wniosek Prodziekana prof. W. Otto, na podstawie pozytywnych opinii Komisji
Konkursowej, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie na stanowisku adiunkta na
podstawie mianowania następujących osób:
1. dr. Jacka Liwińskiego w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
(37 głosów, 35 za, 2 wstrzymujące się);
2. dr. Pawła Strawińskiego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (37 głosów, 32 za, 3
przeciw, 2 wstrzymujące się);
3. dr Joannę Tyrowicz w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego (37 głosów, 23
za, 11 przeciw, 3 wstrzymujące się);

W sprawie dr. Marcina Łupińskiego Komisja Konkursowa nie podjęła decyzji ze względu na
brak dostatecznych informacji i w związku z tym głosowanie zostało przełożone na
przyszłość.
Jednocześnie Prodziekan prof. W. Otto poprosił, aby w przyszłości kandydaci biorący udział
w konkursie na stanowisko adiunkta składali wraz z innymi dokumentami kopię swojej
najważniejszej publikacji.
10. Na wniosek prof. W. Maciejewskiego Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk
ekonomicznych mgr. Kamilowi Zubelewiczowi. Głosowało 20 osób, 19 za, 1 wstrzymała się
od głosu
11. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie na stanowiskach
badawczych w Ośrodku Badań nad Migracjami następujące osoby:
•
dr Izabelę Grabowską-Lusińską na okres:1.01.2008 – 30.06.2009 na stanowisku
adiunkta w wymiarze ½ etatu (35 głosów, 35 za),
•
mgr Renatę Stefańską na okres: 1.01.2008 – 30.06.2009 na stanowisku asystenta w
wymiarze ½ etatu (36 głosów, 33 za, 3 wstrzymujące się);
•
mgr. Macieja Szczepańskiego na okres: 1.01.2008 – 30.06.2009 na stanowisku
asystenta w wymiarze ½ etatu (36 głosów, 33 za, 3 wstrzymujące się);
•
mgr Annę Żylicz na okres: 1.01.2008 – 31.12.2008 na stanowisku asystenta w
wymiarze ½ etatu (36 głosów, 34 za, 2 wstrzymujące się);
•
Martę Mioduszewską na okres 1.01.2008 –30.06.2009 na stanowisku asystenta w
wymiarze ½ etatu (36 głosów, 32 za, 4 wstrzymujące się);
•
mgr Anetę Piekut na okres: 1.02.2008 – 30.06.2009 (przedłużenie zatrudnienia) na
stanowisku asystenta w wymiarze całego etatu (36 głosów, 33 za, 3 wstrzymujące
się);
12. Prof. Z. Hockuba wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny
Olender-Skorek przygotowującej rozprawę pt. „Dostęp strony trzeciej do sieci a rozwój
efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce”. Rada Wydziału przyjęła
wniosek. Głosowało 20 osób, 18 było za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
13. Sprawy różne
• Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła wniosek Prodziekana ds. Studenckich, prof. J.
Kudły o przyznanie dyplomów magisterskich z wyróżnieniem następującym osobom:
1) Grzegorzowi Cieślińskiemu za pracę: Mapowanie procesów w ramach koncepcji
ich doskonalenia na przykładzie Zakładów Mięsnych Polmeat Brodnica, promotor:
dr Renata Gabryelczyk
2) Pawłowi Dadurze za pracę: Generational accounting impact of fertility rates
changes on generational imbalance, promotor: dr hab. Wojciech Otto, prof. UW
3) Arturowi Michalakowi za pracę: Wydatki publiczne – stymulator czy hamulec
wzrostu gospodarczego, promotor: dr Joanna Siwińska - Gorzelak

4) Agnieszce Strużyńskiej za pracę: Model „Flying Gees”. Czy ma zastosowanie w
Europie, promotor: prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
5) Tomaszowi Włodarczykowi za pracę: Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków
Rady Polityki Pieniężnej na krzywą dochodowości. Badanie półsilnej efektywności
informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych, promotor: dr hab.
Ryszard Kokoszczyński, prof. UW
•

Tomasz Gajderowicz z Samorządu Studenckiego zaapelował o zwiększenie zakresu,
w jakim upubliczniane są wyniki ankiet studenckich dotyczących pracy
wykładowców.

•

Dziekan, prof. T. Żylicz złożył życzenia świąteczne i noworoczne członkom Rady
Wydziału.

Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski

