Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w dniu 9 grudnia 2015 roku

1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.11.2015 – ref. prof. dr hab. J. J.
Michałek

3. Informacje dziekana - ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Tomaszowi
5.
6.
7.
8.
9.

Gajderowiczowi – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Karolowi
Pogorzelskiemu – ref. prof. dr hab. M. Bednarski
Zatrudnienie dr. Roberta Borowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki
Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Powołanie Komisji Wyborczej – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
Nowy regulamin WNE UW – ref. dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska
Sprawy różne

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 09.12.2015
Ad. 1.
Porządek Rady Wydziału został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2.
Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału z 28.10.2015 oraz z 25.11.2015 zostały zaakceptowane
jednogłośnie po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych zaproponowanych przez dr. hab.
prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego.
Ad.3.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż od czasu ostatniej Rady Wydziału nie odbyło się
żadne posiedzenie Senatu. Odbyło się natomiast posiedzenie Komisji Rektorskiej na której
pozytywnie zaopiniowano wniosek WNE o nadanie doktoratu honoris causa profesorowi
Elhananowi Helpmanowi. Sprawa ta będzie przedmiotem obrad na kolejnym posiedzeniu
Senatu UW.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował również, iż najważniejszym wyzwaniem stojącym
przed wszystkimi pracownikami Wydziału jest remont lewej części skrzydła przejętego od
ITR. Planowane rozpoczęcie remontu w połowie lutego 2016 roku oznacza, że wszystkie
pomieszczenia w tym skrzydle muszą zostać zwolnione. W związku z tym proponowane jest
„dogęszczenie” katedr w starym budynku lub przeniesienie ich do pomieszczeń Wydziału
przy ulicy Banacha lub do odnowionego parteru budynku przy ulicy Smyczkowej.
W związku z tym konieczne są m.in. następujące działania:
1) Od dnia 1 lutego 2016 przy ul. Długiej będą dostępne dwa pokoje „nauczycielskie” (bez
zaplecza i własnych komputerów, jedynie z kilkoma komputerami do użytku ogólnego)
służące do spotkań (dyżurów) pracowników z różnych katedr i studentów.
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

Pozostałe pomieszczenia katedralne zostaną przeznaczone na sale zajęciowe w okresie
trwania remontu, a poza tym okresem będą remontowane.
Do końca stycznia wszystkie pokoje zajmowane przez Katery i Zakłady muszą zostać
opróżnione.
− Materiały zdezaktualizowane będą wyrzucone (dostarczone zostaną pojemniki).
− Książki „własne” pracowników (spakowane w kartony i podpisane) można
przekazać na czas remontu do dnia 20 grudnia br. do wydziałowej biblioteki;
zostaną one wywiezione do magazynów BUW. W tych sprawach należy
kontaktować się bezpośrednio z panią Izabellą Migalską, kierowniczką biblioteki
wydziałowej.
− Meble, na których zachowaniu (zmagazynowaniu) zależy pracownikom (bo np. są
nowe), trzeba wyraźnie oznaczyć – poszukane zostanie dla nich miejsce
magazynowe na okres remontu (prawdopodobnie będą zawiezione do piwnicy
budynku przy ulicy Smyczkowej lub składowane w pomieszczeniach Wydziału),
pozostałe (starsze, zniszczone) będą utylizowane.
W czasie remontu pomieszczenia dla katedr zostaną zlokalizowane w budynku przy ulicy
Banacha 2 b (gdzie obecnie mieszczą się zaoczne studia doktoranckie WNE) oraz w
odnowionym parterze budynku po COME przy ulicy Smyczkowej nr 11a. W budynkach
tych będzie przypadało około jednego pomieszczenia na Katedrę.
− Komputery stacjonarne oraz inne materiały, które na bieżąco są potrzebne
pracownikom do pracy. muszą zostać spakowane (do dostarczonych kartonów) i
będą zawiezione do budynków przy ulicy Banacha lub Smyczkowej;
Katedry i zakłady powinny do końca grudnia br. wskazać jedną z dwóch preferowanych
lokalizacji; czynione będą starania, aby uwzględnić te preferencje, ale bez gwarancji
realizacji. Przewiduje się, że wydzielone pokoje do pracy (po ok. 3 osoby w jednym) będą
znajdowały się przy ul. Banacha, przy czym ich przeznaczeniem jest utrzymanie stanowisk
pracy dla osób, które regularnie pracują na Wydziale. Kierownicy katedr w terminie do
końca grudnia zgłaszają listę takich osób do Dziekana. Osoby te otrzymają – w miarę
możliwości – lokalizację w pomieszczeniach przy ulicy Banacha. Ich rzeczy (komputery,
niezbędne materiały) zostaną przewiezione na ul. Banacha.
Biblioteka wydziałowa zostanie przeniesiona do BUW.
W czerwcu 2016 planowane jest rozpoczęcie częściowego remontu centralnej części
budynku, co jest konieczne dla zintegrowania sieci elektrycznych, ciepłowniczych i innych
elementów infrastruktury.
Koordynatorem działań związanych z przeprowadzką katedr i zakładów jest pan Piotr
Kulczyński, konserwator wydziałowego budynku, współpracujący z p. Pawłem
Krzysztofikiem, kierownikiem sekcji administracyjno-gospodarczej.

Szczegóły tego planu zostały przedstawione na spotkaniu kierowników katedr w dniu 25
listopada 2015, a pozostali pracownicy zostaną z nimi zapoznani po posiedzeniu Rady
Wydziału w dniu w dniu 9 grudnia 2015 o godzinie 16:00.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wydaniu w dniu 7 grudnia 2015 zarządzenia
dotyczącego składania sprawozdań z prac badawczych. Zarządzenie dostosowuje
harmonogram i zakres sprawozdań składanych przez pracowników do zasad wprowadzonych
Zarządzeniem Ministra NiSW. Nowe przepis wymagają od pracowników informowania
o publikacjach (poprzez PBN) i o innych formach dorobku (poprzez naszą stronę wydziałową)
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z częstotliwością kwartalną. Jeden raz w roku składa się natomiast deklarację wykonywania
zadań badawczych na WNE (można to zrobić tylko w jednej instytucji naukowej i w niej jest
się zaliczanym do tzw. liczby N, z którą wiąże się finansowanie badań statutowych).
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż w dalszym ciągu trwają prace nad zmianami zasad
rozliczania pensum i wynagradzania pracowników. Należy spodziewać się, że w styczniu 2016
pojawi się nowe zarządzenie w tej sprawie.
W dniu 02 grudnia 2015 wpłynęło pismo od dr. Kazimierza Tarchalskiego z odwołaniem od
decyzji Rady Wydziału z 21 października 2015 o nieprzyznaniu mu stopnia doktora
habilitowanego. Rada Wydziału musi zaopiniować to podanie przez przesłaniem go do
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Treść tego odwołania zostanie przekazana wkrótce
członkom Rady Wydziału. Sprawa ta będzie omówiona na styczniowym posiedzeniu Rady
Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o powołaniu dr. hab. Marcina Gruszczyńskiego na
członka I Komisji doktorskiej.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał o spotkaniu świątecznym, które odbędzie się 18
grudnia 2015 (piątek) o godzinie 15:00 w „łączniku” pomiędzy nowym i starym budynkiem.
Od godziny 15:00 do końca dnia zostaną ogłoszone godziny dziekańskie. Prof. dr hab. J.J.
Michałek serdecznie zaprasza wszystkich obecnych i byłych pracowników Wydziału na to
spotkanie.
Ad.4.
W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyła się obrona doktoratu mgr. Tomasza Gajderowicza na
posiedzeniu I komisji doktorskiej WNE UW. Prof. dr hab. J.J. Michałek zrelacjonował przebieg
obrony zaznaczając, iż obie recenzje były pozytywne choć zawierały pewne uwagi krytyczne,
a podczas obrony wywiązała się ciekawa dyskusja. W głosowaniu wzięło udział 8 członków
komisji – wszyscy głosowali za wnioskiem do Rady Wydziału o nadanie mgr. Tomaszowi
Gajderowiczowi stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia mgr. Tomaszowi Gajderowiczowi oddano 22 głosy: 22 głosy za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.
Ad.5
W dniu 30 listopada 2015 roku odbyła się obrona doktoratu mgr. Karola Pogorzelskiego na
posiedzeniu III komisji doktorskiej WNE UW. Prof. dr hab. Marek Bednarski zrelacjonował
przebieg obrony zaznaczając, iż obie recenzje były pozytywne, choć zawierały pewne uwagi
krytyczne. W ocenie prof. dr hab. Marka Bednarskiego doktorant poradził sobie na obronie.
Dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński zaznaczył, iż sformułowanie ,,doktorant poradził
sobie na obronie” jest dobrym określeniem: doktorant bronił się umiejętnie i zgrabnie. Prof.
dr hab. Marek Bednarski zaznaczył, iż w głosowaniu wzięło udział 9 członków komisji – 6
członków głosowało za wnioskiem do Rady Wydziału o nadanie mgr. Karolowi
Pogorzelskiemu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 3 członków
wstrzymało się od głosu.
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W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia mgr. Karolowi Pogorzelskiemu oddano 22 głosy: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 3
głosy wstrzymujące się, 2 głosy były nieważne.
Ad.6.
Komisja konkursowa w dniu 4 grudnia 2015 roku rozstrzygnęła konkurs na stanowisko
adiunkta w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Dr hab., prof. UW
Marian Wiśniewski poinformował, iż konkurs na to stanowisko wygrał dr Robert Borowski,
który był jedynym kandydatem. Ze względu na fakt, iż dr R. Borowski jest pracownikiem
Wydziału i niedawno podlegał ocenie okresowej Komisja konkursowa nie widziała potrzeby
przesłuchania kandydata. Dr hab., prof. UW Marian Wiśniewski zaznaczył, iż w głosowaniu w
Komisji konkursowej wzięło udział 7 osób – 4 osoby głosowały za rozstrzygnięciem konkursu
na rzecz dr. Roberta Borowskiego, 3 osoby wstrzymały się.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Roberta Borowskiego na stanowisku adiunkta w
Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych WNE UW oddano 38 głosów: 33
głosy za, 2 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.
Ad. 7.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował powołanie następujących osób do Wydziałowej
Komisji Wyborczej: dr hab. Ewa Aksman, dr hab. prof. UW Jerzy Śleszyński, dr Renata
Gabryelczyk, mgr Michał Ziembiński (przedstawiciel doktorantów), p. Anna Karolina Pioś
(przedstawiciel administracji). Jednocześnie prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o
wycofaniu zgłoszonej przez niego wcześniej kandydatury dr Anny Bartczak ze względu fakt, iż
dr A. Bartczak nie jest zatrudniona na wydziale na pełen etat. Zatrudnienie na pełen etat jest
wymagane w przypadku kandydatów do Wydziałowej Komisji Wyborczej. W miejsce
kandydatury dr Anny Bartczak prof. dr hab. J.J. Michałek zgłosił kandydaturę dr. hab. Michała
Brzezińskiego. Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał również, iż po dokonaniu wyboru przez
Radę Wydziału Komisja Wyborcza powinna zebrać się i dokonać wyboru przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego.
W głosowaniu tajnym za powołaniem Wydziałowej Komisji Wyborczej w składzie
wymienionym powyżej oddano 38 głosów: 36 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos
wstrzymujący się, 1 głos był nieważny.
Ad.8.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż w ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia
Komisji regulaminowej WNE UW. Prof. dr hab. Janusz Kudła przedstawił przebieg prac
komisji zaznaczając, iż wprowadzenie nowego regulaminu WNE UW jest konieczne ze
względu na zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmiany w Statucie UW.
Komisja konsultowała się w trakcie swoich prac z dr Katarzyną Metelską-Szaniawską.
Dokonano doprecyzowania reguł związanych ze składem Rady Wydziału: na WNE sytuacja
jest wyjątkowa, bo w skład Rady Wydziału wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele
akademiccy, a nie ich reprezentacja. Prof. dr hab. Janusz Kudła zaznaczył również, iż
wymieniono w Regulaminie jednostki organizacyjne na Wydziale oraz doprecyzowano
regulacje dotyczące stażu asystenckiego.
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Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska omówiła dokonane doprecyzowania w §6 Regulaminu
WNE UW. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż Wydział jest stosunkowo małą jednostką z
tego powodu wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy wchodzą w skład Rady Wydziału.
Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński zgłosił poprawki redakcyjne oraz poprosił Komisję
regulaminową o ponowne przyjrzenie się klauzuli dotyczącej liczby członków Rady Wydziału
zawartej w §6 Regulaminu WNE UW.
Dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski zapytał czy zgodnie z zapisem §9 ust.2 Regulaminu
WNE UW posiedzenie Rady Wydziału ma odbywać się co miesiąc czy nie rzadziej niż raz w
miesiącu. Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż posiedzenie te
muszą, zgodnie ze Statutem UW, odbywać się przynajmniej raz w miesiącu.
W głosowaniu jawnym proponowany Regulamin WNE UW został przyjęte jednogłośnie.
Ad.9.
Przedstawiciel studentów zaprosił wszystkich pracowników Wydziału na Wigilię studencką,
która odbędzie się 18 grudnia o godz.18 w ,,łączniku”.
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