Protokół z Posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z 21 lutego 2007
Posiedzenie, w zastępstwie chorego Dziekana, prof. Tomasza Żylicza, poprowadził Prodziekan,
prof. dr hab. Wojciech Otto.
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu i informacje Dziekana – ref. prof. W. Otto
2. Prodziekan Otto przedstawił propozycję wniosku o przyznanie nagrody MNiSW za rok 2006 dr
hab. Andrzejowi Cieślikowi. W głosowaniu Rada Wydziału poparła wniosek, za głosowało 33
osoby, przeciw 2, wstrzymały się 2, 1 osoba oddała głos nieważny.
3. Prof. Jerzy Wilkin przedstawił informację o celowości nawiązania współpracy (partnerstwo,
założenie biura w ramach WNE) z firmą oferującą wspólny konsulting dla rządów „Government
Consulting”. Stwierdził, że wrażenia komisji, której przewodniczył i która miał się tym zająć są
mieszane, w związku, z czym trudno o jednoznaczną ocenę. Jednocześnie podkreślił, że w
opinii komisji zasadne jest stworzenie przy WNE komórki eksperckiej, doradczej, (ale
niekoniecznie jako biuro GC). Komisja pod jego przewodnictwem jest w trakcie
opracowywania koncepcji takiej komórki.
4. Prof. Jerzy Wilkin wnioskował o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Dominice
Gadowskiej-Kaczmarczyk. Rada Wydziału poparła ten wniosek jednogłośnie (27 głosów za, 0
przeciw, 0 osób wstrzymało się, 0 oddało głosy nieważne).
5. Prof. Jerzy Wilkin wnioskował o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Beacie
Zdanowicz. Rada Wydziału poparła ten wniosek jednogłośnie (25 głosów za, 0 przeciw, 0 osób
wstrzymało się, 0 oddało głosy nieważne).
6. Prof. Jerzy Wilkin wnioskował o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Elżbiecie
Płusie. Rada Wydziału poparła ten wniosek jednogłośnie (26 głosów za, 0 przeciw, 0 osób
wstrzymało się, 0 oddało głosy nieważne).
7. Prof. Wojciech Maciejewski wnioskował o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr
Katarzynie Kopczewskiej. Rada Wydziału poparła ten wniosek jednogłośnie (27 głosów za, 0
przeciw, 0 osób wstrzymało się, 0 oddało głosy nieważne).
8. Prodziekan W. Otto przedstawił projekt wszczęcia procedury o nadanie tytułu naukowego prof.
Odedowi Starkowi. W związku z tym zaproponował powołanie komisji w składzie prof. prof. J.
Kleer, W. Maciejewski, J. J. Michałek,W. Siwiński, J. Wilkin). Rada Wydziału zaakceptowała
projekt, jak i skład komisji jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Jednocześnie nie wybrano
przewodniczącego komisji (ze względu na nieobecność na posiedzeniu części jej członków) i
padła propozycja, by został wybrany przez jej członków, po tym jak komisja się ukonstytuuje.
9. Prodziekan Otto wyjaśnił, że na razie Senat UW nie przyjął nowych zasad zatrudniania
pracowników naukowo-dydaktycznych.
10. Prof. Witold Koziński wnioskował o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze
Bankowości i Finansów dr Dominiki Gadowskiej-Kaczmarczyk od 1 marca 2007 na 1 rok. Rada
Wydziału poparła wniosek. Głosowało 39 osób, 38 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1
nieważny.
11. Prodziekan W. Otto przedstawił w imieniu prof. Jerzego Kleera wniosek o zatrudnienie na
stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii Sfery Publicznej dr Katarzyny Kopczewskiej na 1
rok. Rada Wydziału poparła wniosek. Głosowało 34 osoby, 33 były za, 0 przeciw, 0 wstrzymało
się, 1 głos był nieważny.
12. Prodziekan, dr hab. Janusz Kudła przedstawił projekt Zasad odpłatności za studia w 2007/2008.
Zaprezentował najważniejszą zmianę w porównaniu ze stanem obecnym – wprowadzenie opłat
dla cudzoziemców spoza UE w wysokości 200 EUR, zgodnie z rozporządzeniem
ministerialnym. Prof. Urszula Sztandar-Sztanderska zadała pytanie, czy jest to konieczność, czy
tylko możliwość. W związku z brakiem jednoznacznej wykładni nie doszło do głosowania.

13. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski przedstawił projekt uchwały rekrutacyjnej oraz ramowego
planu dziennych studiów doktoranckich. Prof. Urszula Sztandar-Sztanderska zapytała, jak
postępować w wypadku osób będących jednocześnie studentami studiów doktoranckich i
pracownikiem UW. Prof. Maciejewski wyjaśnił, że w takiej sytuacji nie ma możliwości
pobierania stypendium. Jednocześnie podkreślił, że wydział jest zainteresowany, by doktoraty
były realizowane w ramach projektów badawczych, albo z nimi powiązane. Kolejny problem
został podniesiony przez prof. Barbarę Liberdę, w opinii której przeprowadzenie 90 godzin
zajęć rocznej nie powinno być warunkiem koniecznym zaliczenia roku, bo może się okazać, że
nie ma możliwości prowadzenia zajęć. Prof. Maciejewski wyjaśnił, że chodzi tylko i wyłącznie
o możliwość nakłonienia doktorantów, by prowadzili zajęcia w wypadku gdy będzie to zgodne
z interesem wydziału. Zaproponował również, by wykreślić pkt 8 regulaminu, a pkt 7 uzupełnić
o wymóg prowadzenia zajęć. W głosowaniu jawnym Rada zatwierdziła Regulamin przy 7
głosach wstrzymujących.
Prodziekan, dr hab. Otto wystąpił z analogicznym wnioskiem o zatwierdzenie regulaminu
zaocznych studiów doktoranckich w imieniu prof. Krzysztofa Opolskiego. W trakcie krótkiej
dyskusji dookreślono jednoznacznie limit miejsc na 35 rocznie. Rada zatwierdziła regulamin w
głosowaniu jawnym jednogłośnie.
14. Prodziekan Kudła przedstawił uchwałę w sprawie kierunków i specjalności obowiązujących na
WNE UW od 2007/2008. Wyjaśnił zakres ingerencji komisji dydaktycznej, która z jednym
wyjątkiem przyjęła zasadę odtworzenia kierunków zgodnych z minimami ministerialnymi poza
unikatowym kierunkiem „finanse, bankowość i rachunkowość”. Omówił też wprowadzone
przez komisję zmiany w konstrukcji studiów.
W trakcie dyskusji padły pytania o minima kadrowe wydziału, które na chwile obecną są
spełnione oraz o nazwy przedmiotów. Poważniejszym zastrzeżeniem, zgłoszonym przez prof.
Sztandar-Sztanderską było wskazanie, że projekt komisji dydaktycznej jest zmianą koncepcji
komisji „3+2” a nie jej uzupełnieniem. Wskazała ona na rozdrobnienie zajęć, zwiększenie
liczby godzin i bardzo dziwny program specjalizacji „Ekonomia przedsiębiorstwa”. Prodziekan
Otto zachęcił pomimo tego do przyjęcia uchwały ze względu na obowiązujące WNE terminy.
Zdaniem przedstawicieli studentów nie jest dobrym rozwiązaniem przeniesienie na I semestr
zajęć ogólnouniwersyteckich, przeniesienie i skrócenie mikro 1 oraz likwidacja dużych bloków
zajęć. Prof. Jan Jakub Michałek poparł program, choć zaznaczył, że dostrzega jego słabości.
Prof. Marek Bednarski zapytał się o koncepcję i rolę „Wstępu do ekonomii” w nowym
programie. Prof. Wilkin skrytykował procedurę przyjmowania programu (brak decyzji odnośnie
stosunku do minimów programowych, zakres kompromisu wewnątrz WNE), jak i elementy
jego zawartości merytorycznej. Przychylił się również do opinii studentów o bezzasadności
umieszczania OGUN-ów na I-szym semestrze studiów.
Następnie okazało się, że na sali nie ma już kworum niezbędnego do głosowania, w związku z
tym Rada Wydziału nie podjęła wiążącej decyzji w tej sprawie.

