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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
w dniu 22 października 2014 r.

Porządek Rady Wydziału w dniu 22 października 2014 roku:
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.09.2014
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
3. Sprawozdanie z prac Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
5. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr. Michałowi
Brzezińskiemu – ref. dr hab. Maciej Tymiński
6. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. Marcina Gruszczyńskiego
– ref. prof. dr hab. W. Siwiński
7. Powołanie składu Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Strawińskiego
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
8. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Marcie Anackiej
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
9. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Milenie Balcerzak
– ref. prof. dr hab. T. Żylicz
10. Zatrudnienie dr. hab. Włodzimierza Włodarskiego na stanowisku adiunkta w
wymiarze ½ etatu w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marka Sylwestrzaka (Metody diagnozowania
fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek amerykańskich w latach
2000-2007) – ref. prof. dr hab. K. Opolski
11a. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Leśniowskiej (Wpływ jakości
usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu
metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego)
– ref. prof. dr hab. K. Opolski
12. Nagrody JM Rektora UW – ref. dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska
13. Sprawozdanie z rekrutacji studentów na rok akademicki 2014-2015
– ref. dr K. Kopczewska
14. Zmiana przewodniczącego III Komisji i uzupełnienie składu Komisji Doktorskich
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
15. Dyplomy z wyróżnieniem – ref. dr K. Kopczewska
16. Sprawy różne

	
  

2	
  

Ad. 1.
Dziekan zaproponował dodanie do przesłanego wcześniej porządku posiedzenia Rady
Wydziału punkt 11a w brzmieniu: Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty
Leśniowskiej (Wpływ jakości usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej przy wykorzystaniu metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego) –
ref. prof. dr hab. K. Opolski
W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku posiedzenia Rady Wydziału poszerzonego
o punkt 11a oddano 25 głosów: 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 2.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.09.2014 został zamieszczony
na stronie WNE. Po uwzględnieniu drobnych poprawek protokół został przyjęty
w głosowaniu jawnym 25 głosów: 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad 3.
W dniu 24 września odbyło się krótkie posiedzenie Senatu. Było ono poświęcone głównie
sprawie przyjęcia nowych wzorów umów o odpłatności za niektóre usługi edukacyjne
zawieranych ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Konieczność korekty umów
wynikała z nowelizacji ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
W dniu 15 października 2014 odbyło pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie Senatu
UW. Omawiano na nim wiele spraw.
Rektor obszernie informował o konsekwencjach zmiany w Prawie o Szkolnictwie Wyższym.
Są one istotne w kilku dziedzinach. Po pierwsze, w sferze kształcenia studentów mają być
wyraźnie zdefiniowane dwa profile kształcenia studentów: praktyczny i ogólnoakademicki,
co ma prowadzić do odmiennej struktury punktacji ECTS za prowadzone zajęcia.
Do prowadzenia zajęć w profilu ogólnoakademickim wymagana jest: pozytywna ocena PKA
na studiach I lub II stopnia; 8 samodzielnych pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze na podstawowym miejscu pracy w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów; oraz
badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. W związku z tym wrośnie
rola PKA. Ma być również bardzo rozbudowana sprawozdawczość w systemie POL-onu.
Po drugie, dokonano zmian w obszarze spraw pracowniczych, w tym głównie w zakresie
procedur konkursowych, związanych z zatrudnieniem. Konkursy nie będą już konieczne
w przypadku pracownika: (i) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej
z zagraniczną instytucją naukową; (ii) będącego beneficjentem krajowego konkursu
ogłoszonego przez NCN lub NCBiR lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu
badawczego związanego z obszarem kształcenia; (iii) zatrudnianego na tym samym
stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.
Zostały też na nowo zdefiniowane pojęcia: komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych, a także komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej.
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Nastąpi także wzrost znaczenia (w praktyce konieczność poddania się) akredytacji
i certyfikacji instytucji międzynarodowych. Pewnego rodzaju „certyfikatem” jest Karta
Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego.
Na posiedzeniu Senatu omawiano także wyniki rekrutacji na studia. W tym roku przyjęto na
wszystkie studia 18.665 studentów przy limicie miejsc przekraczającym 27 tys. Najsłabiej
zostały wykorzystane limity przyjęć na studia: wieczorowe (33,6%) niestacjonarne (42%),
oraz zaoczne (48%). Na studia stacjonarne limity wykorzystano w 87%.
W porównaniu do lat poprzednich liczba przyjętych na studia II stopnia spadła o 100 osób do
7136, a na studia I stopnia wzrosła o prawie 900 osób do niemal 8900 studentów. Wśród 10
najpopularniejszych kierunków licząc według liczby kandydatów w przeliczeniu na 1 miejsce
były kierunki prowadzone przez WNE: na 1. miejscu Międzykierunkowe Studia
Ekonomiczno-Menedżerskie (18,3), na 4. Ekonomia, Finanse, Inwestycje i Rachunkowość,
Informatyka i Ekonometria (14,1) oraz na 8. Międzykierunkowe Studia EkonomicznoMatematyczne (9,6). Zwiększa się stopniowo na UW liczba przyjętych studentów
zagranicznych (807). Pochodzą oni głównie z Ukrainy (451), Białorusi (250), Chin (49), Rosji
(40), Litwy (39) i Turcji (34). Obecnie funkcjonuje 6 programów anglojęzycznych I stopnia
i jednolitych magisterskich oraz 14 na studiach II stopnia. Nasz Wydział przewodzi we
wszelkich rankingach liczby studentów zagranicznych. Szczegółowe sprawozdanie
z rekrutacji na WNE zostało przedstawione przez dr Kopczewską w punkcie 13. porządku
Rady.
Rektor zwrócił uwagę na konieczność utrzymywania wysokich standardów w prowadzonych
postępowaniach doktorskich, w nawiązaniu do trudnego przypadku postępowania ws.
doktoratu M. Goliszewskiego na Wydziale Zarządzania. Prorektor A. Nowak poinformował,
że decyzja Rady Wydziału w sprawie tego doktoratu zostanie podjęta w końcu października
br.
Na posiedzeniu Senatu zatwierdzono również sprawozdanie finansowe UW za I półrocze
2014. Dotychczasowe wykorzystanie przychodów i wydatków wskazuje na zachowanie
równowagi finansowej UW. Sytuacja poszczególnych wydziałów jest dość zróżnicowana.
Trzeba jednak pamiętać, że niektóre wydziały otrzymują znaczną część przychodów
z dydaktyki dopiero w III kwartale.
Ad. 4
W dniu 2 października zmarł profesor Jacek Kochanowicz. Wydział stracił znakomitego
naukowca, kolegę, byłego Prodziekana, wieloletniego Kierownika Katedry Historii
Gospodarczej oraz przewodniczącego Komisji Oceniającej i Konkursowej. Rada uczciła
pamięć Profesora minutą ciszy.
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Dr hab. Łukasz Hardt otrzymał prestiżową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof.
Edwarda Lipińskiego, za najlepszą pracę, wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk
ekonomicznych. Nagrodzona książka to „Studia z realistycznej filozofii ekonomii”
(Wydawnictwo C. H. Beck, 2013). Dziekan serdecznie pogratulował laureatowi.
Czwórka młodych, wybitnych naukowców WNE UW otrzymała stypendium naukowe
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najbliższe trzy lata. Są nimi: dr hab. Mikołaj
Czajkowski prof. UW, dr Jan Fałkowski, dr Michał Krawczyk oraz dr hab. Joanna Tyrowicz.
Dziekan pogratulował wszystkim nagrodzonym.
W dniu 8 października w Sali Złotej odbyła się uroczystość związana z zakończeniem pracy
na Wydziale przez profesorów Witolda Kozińskiego i Jerzego Wilkina. Uczestniczył w niej
JM Rektor Marcin Pałys oraz wielu współpracowników, znajomych i przyjaciół obu
profesorów. Dziekan wyraził nadzieję, że w długiej perspektywie utrzymają oni związki
badawcze, a może i zatrudnieniowe, z macierzystym wydziałem.
Dziekan poinformował, że zaprosił JM Rektora Marcina Pałysa do odwiedzenia Wydziału.
JM Rektor będzie prawdopodobnie obecny na początku Rady Wydziału w dniu 12 listopada.
Będzie to doskonała okazja do wyjaśnienia wielu spraw związanych planami Uniwersytetu
oraz sytuacją Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Wydział stopniowo przejmuje i odświeża pokoje w budynku B. starając się poprawiać
warunki lokalowe najbardziej „zagęszczonych” katedr i zakładów oraz kierowników
projektów badawczych zatrudniających dodatkowych wykonawców. Do tych osób została
skierowana ankieta dotycząca potrzeb lokalowych.
Wydział zawarł porozumienie z Dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami w sprawie
dalszego korzystania przez OBM z pomieszczeń przy ulicy Banacha. Wydział będzie również
stopniowo zagospodarowywać pomieszczenia po COME w budynku przy ulicy Smyczkowej.
Procesem realokacji pomieszczeń kieruje Prodziekan prof. Urszula Sztandar-Sztanderska.
W dniu 5 listopada o godzinie 15:00 odbędzie się zebranie kierowników katedr i zakładów
poświęcone nowym wyzwaniom związanym przede wszystkim z polityką kadrową i lokalową
Wydziału.
Dziekan poinformował, że w dniu 29 października o godzinie 9:30 odwiedzi Wydział grupa
pracowników naukowych z Ukrainy (prorektorzy, dziekani, doktoranci) zainteresowanych
współpracą z WNE. Odbywają oni spotkania na UW w ramach programu dofinansowanego
przez MSZ, służącemu modernizacji sektora akademickiego w tym kraju. Dziekan prosił
osoby zainteresowane tym spotkaniem o zgłoszenie się.
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W dniach 26-27 września odbyła się doroczna konferencja wydziałowa w Pułtusku, tym
razem poświęcona zagadnieniom konkurencyjności gospodarczej i – jak co roku - prezentacji
prac doktorskich. Przedstawiono na niej bardzo interesujące referaty i koreferaty – jedne
i drugie na zdecydowanie wysokim poziomie naukowym. Wydaje się, że taka formuła
konferencji dobrze informuje o kierunkach rozwoju prac badawczych i sprzyja integracji
pracowników Wydziału (na konferencji było przeszło 60. pracowników i doktorantów WNE).
Ad. 5. W dniu 15 września 2014 odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej poświęcone
nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr Michałowi Brzezińskiemu.
Sprawę zreferował sekretarz Komisji dr hab. Maciej Tymiński, który poinformował,
że wpłynęły trzy pozytywne recenzje dorobku naukowego dr. Michała Brzezińskiego; jego
dorobek naukowy, a także jego osiągnięcia dydaktyczne i działalność popularyzatorska
zostały wysoko ocenione. Komisja wnioskuje do Rady Wydziału o nadanie dr Michałowi
Brzezińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
dr Michałowi Brzezińskiemu oddano 17 głosów: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 6. Wpłynął wniosek Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego
o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. Marcina Gruszczyńskiego. Wszystkie
recenzje, z których trzy są pozytywne, a jedna negatywna, są dostępne na stronie
wydziałowej. Sprawę zreferował Przewodniczący Komisji, który odczytał cały wniosek
Komisji, omawiający szczegółowo treść poszczególnych recenzji. W konkluzji, Komisja
opowiedziała się – mimo jednej recenzji negatywnej – za dopuszczeniem habilitanta do
kolokwium habilitacyjnego. Prof. Siwiński zwrócił również uwagę na duże opóźnienie
w przygotowaniu recenzji przez jednego recenzentów (ponad rok zwłoki).
W dyskusji nad przedstawionym wnioskiem głos zabrał dr hab. Łukasz Hardt, który
odniósł się do zarzutu autoplagiatu, postawionego przez jednego z recenzentów,
prof. A. Wojtynę, oceniając go jako poważny. W tej sprawie zabrała także głos dr hab. prof.
UW Barbara Liberda, która stwierdziła, że często w kolejnych publikacjach autor odwołuje
się do własnego wcześniejszego dorobku, ale winno to być zaznaczone. Dr hab. prof. UW
Wojciech Otto zwrócił się do Przewodniczącego Komisji z pytaniem, jaki jest udział treści
uznanej przez recenzenta za autoplagiat w książce, która stanowi podstawę przewodu
habilitacyjnego. Przewodniczący – w oparciu o opinię recenzenta - ocenił ten udział na
15 stron (rozprawa liczy 238 stron).
Wypowiedział się także dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński, recenzent
rozprawy habilitacyjnej. Wyjaśnił on na czym polegała różnica pomiędzy oceną innego
recenzenta, prof. Jerzego Nowakowskiego a jego oceną rozdziału rozprawy habilitacyjnej
opisującego wyniki przeprowadzonego badania empirycznego. Prof. Nowakowski wysoce
ocenił rozdział z własnymi badaniami merytorycznymi autora.
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W recenzji prof. Kokoszczyńskiego znajduje się natomiast wiele uwag krytycznych co do
sposobu przedstawienia w tekście metodyki oraz statystyczno-ekonometrycznych
charakterystyk uzyskanych wyników. Ten brak nie pozwala recenzentowi ani na dogłębną
ocenę samego badania, ani na ocenę poprawności interpretacji jego wyników i wyciągniętych
na tej podstawie wniosków.
W głosowaniu tajnym za dopuszczeniem do kolokwium habilitacyjnego dr. Marcina
Gruszczyńskiego oddano 16 głosów: 8 za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad.7. Wpłynął wniosek Centralnej Komisji o powołanie członków Komisji do sprawy
rozprawy habilitacyjnej dr. Pawła Strawińskiego. Dziekan zaproponował, by recenzentem
rozprawy z ramienia Wydziału był prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, Sekretarzem Komisji
dr hab. prof. UW Mikołaj Czajkowski, a członkiem Komisji dr hab. prof. UW Urszula
Sztanderska.
W głosowaniu tajnym za o powołaniem prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego (recenzent),
dr hab. prof. UW Mikołaja Czajkowskiego (sekretarz) oraz dr hab. prof. UW Urszuli
Sztandar-Sztanderskiej (członek) do składu Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Pawła
Strawińskiego oddano 17 głosów: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad.8. W dniu 15 października odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty
Anackiej. Sprawę zreferował przewodniczący I Komisji Doktorskiej, prof. dr hab.
J. J. Michałek, który poinformował, że obrona została jednogłośnie wysoko oceniona przez
członków Komisji i obecnych recenzentów. Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o nadanie
stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Marcie Anackiej i o wyróżnienie rozprawy
doktorskiej. Ten ostatni wniosek został jednogłośnie przegłosowany na posiedzeniu Komisji
Doktorskiej.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Marcie
Anackiej oddano 17 głosów: 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
W głosowaniu tajnym za wyróżnieniem rozprawy doktorskiej dr Marty Anackiej oddano
16 głosów: 15 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 9. W dniu 22 października odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny
Balcerzak. Sprawę zreferował w zastępstwie przewodniczącego II Komisji Doktorskiej, prof.
dr hab. Tomasz Żylicz, który poinformował, że obrona została jednogłośnie wysoko oceniona
przez członków Komisji i obecnych recenzentów. Przewodniczący wystąpił z wnioskiem
o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Milenie Balcerzak.
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W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Milenie
Balcerzak oddano 16 głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 10. Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości,
umotywowany względami dydaktycznymi, o zatrudnienie na 2 lata na ½ etatu na stanowisku
adiunkta dr hab. Włodzimierza Włodarskiego.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr hab. Włodzimierza Włodarskiego na 2 lata na
½ etatu na stanowisku adiunkta w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości oddano
24 głosy: 23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 11. Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marka Sylwestrzaka
(Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek
amerykańskich w latach 2000-2007). Sprawę zreferował promotor prof. dr hab. K. Opolski.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Marka Sylwestrzaka
oddano 16 głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 11a. Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Leśniowskiej
(Wpływ jakości usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przy
wykorzystaniu metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego). Sprawę
zreferował promotor prof. dr hab. K. Opolski.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Leśniowskiej
oddano 17 głosów: 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 12. Prodziekan dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska przedstawiła propozycje
kandydatów do nagród JM Rektora. Rektor może nagrodzić tylko pracowników w ramach
osobowego funduszu płac; Wydział zaś z własnych środków pozabudżetowych może
wyasygnować pieniądze na nagrody dla doktorantów (koszty nagród w obu wypadkach
obciążają budżet WNE). Dziekani zaproponowali potraktowanie obu grup jednakowo
i przyznanie nagród pracownikom i doktorantom na takich samych zasadach, podobnie, jak
w poprzednich latach. Lista osób, którym proponuje się przyznanie nagród znajduje się
w materiałach wysłanych przed Radą Wydziału.
Tradycyjnie, WNE przyznaje nagrody w kilku kategoriach osiągnięć: (1) za szczególnie
znaczące publikacje, w tym – osobno – na podstawie konkursu dla młodych pracowników
nauki i doktorantów, (2) za szczególnie dobrze oceniane przez studentów zajęcia
dydaktyczne, (3) za wkład w prace organizacyjne mające duże znaczenie dla funkcjonowania
Wydziału.
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W tym roku największą liczbę IF w konkursie publikacyjnym adresowanym do młodych
pracowników i doktorantów uzyskali – dr Jan Fałkowski, dr hab. Mikołaj Czajkowski
prof. UW, dr Katarzyna Kopczewska i mgr Łukasz Byra. Najwyższy spośród wszystkich
pracowników WNE i naprawdę imponujący wkład publikacyjny miała zaś dr Olga Kiuiła
(nie spełnia kryterium wieku, dlatego nie była brana pod uwagę w konkursie dla młodych
pracowników; w obecnej chwili przebywa na urlopie bezpłatnym). W kontekście konkursu
Prodziekan Sztandar-Sztanderska przypomniała, że obecnie nagradza się za publikacje
z 2013 r., że liczy się nie tylko IF czasopisma, w którym zostały one zamieszczone ale
również dziedzina, do której zalicza się czasopismo jak i to, czy publikacja powstała we
współautorstwie i jak licznym.
Najwyżej oceniony przez studentów był wykład dr Natalii Nehrebeckiej, ćwiczenia
dr Łukasza Postka, konwersatorium dr Renaty Gabryelczyk (na drugim miejscu znalazła się
dr Natalia Nehrebecka). Wykład i ćwiczenia dr Dominiki Gadowskiej znalazły się na drugim
miejscu w ocenie studentów. Najlepiej ocenianymi zajęciami na studiach anglojęzycznych
były zajęcia prowadzone przez prof. Roberta Kruszewskiego, który jednak nie jest naszym
etatowym pracownikiem, spośród zatrudnionych na WNE natomiast najwyżej oceniono
zajęcia dr Piotra Wójcika.
W zakresie prac organizacyjnych proponujemy uhonorowanie osób zaangażowanych w trzy
ważne przedsięwzięcia – reaktywację czasopisma Ekonomia w nowym, zmienionym
kształcie, wkład w przygotowanie cyklicznych konferencji naukowych (łącznie
z finansowaniem) Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej oraz Warsaw International
Economic Meeting, jak i organizację, uzyskanie finansowania i prowadzenie warsztatów dla
licealistów, które poza walorami edukacyjnymi są znakomitą okolicznością popularyzującą
studia na WNE. Dziekan zaproponował by nagroda z tytułu Ekonomii trafiła do nowego
redaktora naczelnego prof. Tomasza Żylicza, a także do dr Leszka Wincenciaka, który będąc
poza redakcją zajmował się przygotowaniem jednego numeru wykorzystującego dorobek
konferencji WIEM (w którą również jest zaangażowany), opracował nową szatę graficzną
czasopisma, przyczynił się do wyboru wydawcy. Z tytułu organizacji konferencji
zaproponował nagrodzenie dr Jarosława Górskiego i dr Gabrieli Grotkowskiej.
Organizatorem warsztatów dla licealistów jest zaś dr Przemysław Kusztelak.
Dziekan podkreślił, że podobnie, jak w ubiegłym roku, tak i teraz nie jest możliwe
wystąpienie o nagrody dla wszystkich, którzy uzyskali znaczące wyniki badawcze lub
dydaktyczne albo angażowali się w organizację ważnych dla wydziału przedsięwzięć.
Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała listę kandydatów do nagród Rektora.
Ad. 13. Zakończyła się rekrutacja studencka na rok akademicki 2014-2015. Sprawozdanie
z rekrutacji wydziałowej przedstawiła dr Katarzyna Kopczewska (w załączeniu).
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Ad. 14. W związku z zakończeniem pracy na Wydziale przez profesora Jerzego Wilkina
Dziekan zaproponował powołanie prof. dr hab. Marka Bednarskiego na stanowisko
Przewodniczącego III Komisji Doktorskiej WNE oraz dołączenie dr hab. Michała
Brzezińskiego do składu III Komisji Doktorskiej.
Ad. 15. Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek Prodziekan dr Katarzyny
Kopczewskiej o przyznanie dyplomów z wyróżnieniem (lista wyróżnionych w załączeniu).

