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Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Na początku posiedzenia Profesor Jan Michałek, Dziekan WNE UW przywitał wszystkich
zgromadzonych oraz przedstawił nowych Prodziekanów – Prodziekan ds. Naukowych dr
hab., prof. UW Urszulę Sztanderską oraz Prodziekan ds. Studenckich dr Katarzynę
Kopczewską.
Następnie Dziekan pogratulował Profesorowi Dariuszowi Dziubie stażu w pracy na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i wręczył mu pamiątkowy dyplom. Podziękował również Profesorowi
Brunonowi Góreckiemu za pracę na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Profesor Brunon Górecki
zaprosił na uroczystość pożegnalną w związku z zakończeniem pracy na WNE.
Ad 1.
Prof. dr hab. Jan Michałek podziękował ustępującym władzom dziekańskim – Profesorowi
Tomaszowi Żyliczowi, Profesor Urszuli Sztanderskiej oraz Profesorowi Wojciechowi Otto.
Ad 2.
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia RW w dniu 20 czerwca 2012
roku.
Ad 3.
Dziekan z przyjemnością poinformował, że prof. Tomasz Żylicz i dr Katarzyna MetelskaSzaniawska zostali wybrani nowymi senatorami Senatu UW z WNE. Złożył im serdeczne
gratulacje i wyraził zadowolenie, że Wydział będzie stosunkowo licznie reprezentowany na
posiedzeniach Senatu.
Ad 4.
Dr hab. Stanisław Kubielas wygrał konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW w
Katedrze Makroekonomii i THZ. Profesor Otto złożył sprawozdanie z posiedzenia komisji.
W głosowaniu za zatrudnieniem dr hab. Stanisława Kubielasa na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat w katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
WNE UW wzięło udział 27 członków RW: 26 osób było za, zaś 1 głos był nieważny.

Ad 5.
Dr Wojciech Grabowski wygrał konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Bankowości
Finansów i Rachunkowości. Dziekan zaproponował zatrudnienie go na okres jednego roku.
Jest to okres, który, jak można przypuścić, pozwoli przeprowadzić postępowanie
habilitacyjne (wniosek habilitacyjny został złożony, a problemem jest uzyskanie uprawnień
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse albo skierowanie
postępowania do innej uczelni z odpowiednimi uprawnieniami).
W głosowaniu wzięło udział 28 członków RW: 26 osób było za, zaś 2 głosy były nieważne.
Ad 6.
Dr Anna Nicińska wygrała konkurs na stanowisko adiunkta, rozpisany na wniosek Zakładu
Demografii. Dziekan zaproponował zatrudnienie na okres trzech lat.
W głosowaniu wzięło udział 28 członków RW i wszyscy byli za.
Ad 7.
Dr Agata Górny złożyła wniosek o zatrudnienie na ½ etatu dra Łukasza Tanajewskego na
okres 3 lat. Dr Tanajewski złożył równocześnie wniosek o urlop bezpłatny na okres 3 lat w
związku z planowanym wyjazdem na University of Nottingham.
W głosowaniu za zatrudnieniem dra Łukasza Tanajewskego wzięło udział 28 członków RW:
25 osób było za, 1 osoba było przeciw, 1 osoba wstrzymała się, zaś 1 głos był nieważny.
Ad 8.
Prof. K Opolski złożył wniosek o zatrudnienie na ½ etatu dr. Piotra Boguszewskiego na
stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE
UW. Dr Boguszewski prowadzi odpowiednią liczbę zajęć, w tym przejęte od prof. Witolda
Kozińskiego, który przybywa obecnie na urlopie. Dziekan zaproponował zatrudnienie na
okres dwóch lat.
W głosowaniu wzięło udział 28 członków RW i wszyscy byli za.

Ad 9-10.
Dr Marcin Gruszczyński i dr Renata Gabryelczyk wygrali konkursy na stanowiska starszego
wykładowcy na posiedzeniu Komisji, która odbyła posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2012.
Dziekan zaproponował zatrudnienie dr Renaty Gabryelczyk na stanowisku starszego
wykładowcy w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych WNE UW na okres
dwóch lat oraz zatrudnienie dr. Marcina Gruszczyńskiego na stanowisku starszego
wykładowcy w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW również na
okres dwóch lat. Nie jest możliwe zatrudnienie tych osób na stanowisku adiunkta, ze
względu na terminy ustawowe.
W głosowaniu za zatrudnieniem dr Renaty Gabryelczyk na stanowisku starszego wykładowcy
w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych wzięło udział 28 członków RW:
27 osób było za, zaś 1 głos był nieważny.
W głosowaniu za zatrudnieniem dr. Marcina Gruszczyńskiego na stanowisku starszego
wykładowcy w Katedrze Makroekonomii i Teorii Hadlu Zagranicznego wzięło udział 28
członków RW i wszyscy byli za.
Ad 11.
Dziekan zaproponował otwarcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego.
Kandydatem do tego konkursu z WNE UW jest kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej
i Analiz Ekonomicznych.
W głosowaniu jawnym wszyscy byli za.
Ad 12.
Profesor Jerzy Wilkin zaproponował otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Ekonomii Politycznej. Równocześnie poinformował, że istnieje bardzo dobry kandydat na to
stanowisko.
W głosowaniu jawnym wszyscy byli za.
Ad 13.
Magister Michał Kurtyka obronił rozprawę doktorską pt. „Od restrukturyzacji do
modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach
1990–2009”. Promotorem rozprawy była Profesor Urszula Sztanderska, zaś recenzentami
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) oraz prof. dr hab.
Krzysztof Opolski (WNE UW).
W głosowaniu za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Michałowi Kurtyce
oddano 13 głosów i wszyscy byli za.

Ad 14.
Profesor Tomasz Żylicz przedstawił tematykę pracy doktorskiej mgr Doroty DębińskiejPokorskiej pt. „Ocena efektywności oraz identyfikacja czynników wpływających na
efektywność elektrowni systemowych w Polsce„ oraz złożył wniosek o powołanie
następujących recenzentów rozprawy doktorskiej: dr hab., prof. UW Jerzy Śleszyński (WNE
UW) oraz dr hab., prof. UE Stanisław Czaja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
W głosowaniu za powołaniem na recenzenta Profesora Jerzego Śleszyńskiego oddano
13 głosów i wszyscy byli za.
W głosowaniu za powołaniem na recenzenta Profesora Stanisława Czaję oddano 13 głosów
i wszyscy byli za.
Ad 15.
Promotorem pracy doktorskiej mgra Marcina Jakubka jest prof. Oded Stark. Pan Jakubek
przebywa obecnie na studiach doktoranckich za granicą, pod opieką Profesora Odeda Starka.
Na wniosek Profesora Odeda Starka, w którego imieniu wystąpił Profesor Wojciech
Maciejewski, Rada Wydziału zaakceptowała otwarcie przewodu doktorskiego mgr Marcinowi
Jakubkowi, który przygotowuje rozprawę pt. "Social comparisons, cooperative behawior, and
migration outcomes".
W głosowaniu oddano 13 głosów i wszyscy byli za.
Profesor Ryszard Kokoszczyński wniósł wniosek o podawanie tytułów rozpraw doktorskich
oraz proponowanych recenzentów, na temat których odbywać się ma głosowanie, w
przesyłanym porządku Rady Wydziału. Dziekani poparli wniosek.
Ad 16-17.
Propozycje Regulaminu Komisji Konkursowej i Regulaminu Komisji Oceniającej znajdują się
oddzielnych załącznikach nr 1 i 2. Regulaminy zostały opracowane po długotrwałych
konsultacjach w czasie posiedzeń Komisji kończącej się kadencji. W pracach tych aktywnie
uczestniczyli profesorowie: Jacek Kochanowicz, Wojciech Otto, Marian Wiśniewski, Jerzy
Śleszyński, jak również Jan Michałek.
Komisje te są bardzo ważne dla prowadzenia dobrej polityki kadrowej naszego Wydziału.
Skład obu Komisji został zaproponowany po indywidualnych konsultacjach z kierownikami
katedr i zakładów. Wszyscy kandydaci, łącznie z Przewodniczącym, Profesorem Jackiem
Kochanowiczem, zgodzili się brać udział w pracach tych komisji.
Proponowany skład Komisji Konkursowej i Oceniającej jest następujący:
1. prof. dr hab. Jacek Kochanowicz (przewodniczący)
2. prof. dr hab. Tomasz Żylicz
3. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska prof. UW
4. dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW

5. dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW (wiceprzewodniczący)
6. dr hab. Janusz Kudła, prof. UW
7. dr hab. Stanisław Kubielas
8. dr Anna Białek-Jaworska
9. dr Mikołaj Czajkowski
10. dr Jan Fałkowski
11. dr Jerzy Mycielski
12. dr Anna Nicińska
W dyskusji na temat regulaminu Komisji Konkursowej, Profesor Ryszard Kokoszczyński
zaproponował następującą poprawkę do punktu 9.4, która zagwarantowałaby wyłonienie
zawsze jednego kandydata:
„W przypadku, gdy owo dodatkowe głosowanie pozostawia więcej niż jednego kandydata,
Komisja Konkursowa pozostawia decydujący głos Dziekanowi WNE UW”.
W dyskusji na temat regulaminu Komisji Oceniającej, Profesor Ryszard Kokoszczyński zgłosił
następujące uwagi:
- w punkcie 4 poprosił o doprecyzowanie określenia „administracja dziekanatu”;
- w punkcie 7 zaproponował dodanie ‘’uczestnictwo w kolegiach czasopism naukowych
i seryjnych wydawnictwach książkowych’’;
- w punkcie 15 zaproponował zmianę sformułowania „mają charakter poufny” na „mają
charakter wrażliwy”;
- w Załączniku nr 1. wniósł postulat o zmianę listy dokumentów wymaganych do
dostarczenia przez nauczycieli akademickich.
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem regulaminu Wydziałowej Komisji Konkursowej w
powyżej przedstawionym składzie wszyscy byli za.
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem Regulaminu Wydziałowej Komisji Konkursowej,
z powyżej wskazanymi poprawkami, wszyscy byli za.
W głosowaniu jawnym za powołaniem Wydziałowej Komisji Oceniającej w powyżej
przedstawionym składzie wszyscy byli za.
W głosowaniu tajnym za powołaniem Wydziałowej Komisji Oceniającej w powyżej
przedstawionym składzie głosowało 27 członków RW: 26 osób było za, zaś 1 osoba
wstrzymała się.

Ad 18.
Po przeprowadzeniu konsultacji, Dziekan zaproponował następujący skład Wydziałowej
Komisji Dydaktycznej:
1. Przewodnicząca – dr Katarzyna Kopczewska
2. IiE plus MSEMat – dr Maria Ogonek
3. FIiR – dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
4. EP – dr Dominika Gadowska
5. MSEMen – prof. Janusz Kudła
6. EM – dr Michał Brzozowski
7. ESP – dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska
8. QF – dr Robert Ślepaczuk
9. InterEcon – dr hab. Stanisław Kubielas
10. Przedstawiciel doktorantów – mgr Tomasz Gajderowicz
11-12 Przedstawiciele studentów, w tym przewodniczący samorządu – Jakub Patecki
W głosowaniu jawnym za powołaniem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w powyżej
przedstawionym składzie wszyscy byli za.
Ad 19.
Dziekan zgłosił kandydatury: Profesora Wojciecha Maciejewskiego na kierownika Dziennych
Studiów Doktorskich dziennych oraz Profesora Krzysztofa Opolskiego na kierownika
Zaocznych Studiów Doktorskich. Zaproponował również następujący skład Komisji
doktorskiej: prof. W. Maciejewski, prof. J. Wilkin, prof. U. Sztanderska, prof. J. Kudła oraz
mgr K. Strzeliński, jako przedstawiciel doktorantów.
W głosowaniu jawnym za powołaniem Komisji doktorskiej w powyżej przedstawionym
składzie wszyscy byli za.
Ad 20.
Zmiany na stanowiskach Kierowników zostały zaproponowane, po konsultacjach, przez
dotychczasowych kierowników katedr i zakładów. Dziekan mianował dra Mikołaja
Czajkowskiego na stanowisko kierownika Zakładu Mikroekonomii, prof. Andrzeja Cieślika na
stanowisko kierownika Katedry Makroekonomii i THZ oraz prof. Marka Bednarskiego na
stanowisko Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej, w związku z urlopem prof. Jerzego
Wilkina.
W głosowaniu jawnym za powołaniem powyżej wymienionych kandydatów na kierowników
katedr i zakładów wszyscy byli za.

Ad 21.
Profesor Wojciech Maciejewski zaproponował zmiany w regulaminie dziennych studiów
doktorskich wiążące się m.in. ze zwiększeniem ilości zajęć dla doktorantów, stopniowym
przechodzeniem na zajęcia w języku angielskim, koniecznością wystąpień z referatami na
konferencji wydziałowej WNE oraz konferencji WIEM, jak również zwolnieniem doktorantów
z konieczności prowadzenia zajęć na pierwszym roku studiów. Regulamin studiów znajduje
się w załączniku nr 3.
Prodziekan Katarzyna Kopczewska zapytała o zapis w regulaminie obowiązku doktorantów
studiów dziennych do pomocy w przeprowadzaniu egzaminów licencjackich i magisterskich.
Profesor Wojciech Maciejewski poinformował, że nie ma takiej regulacji w regulaminie
Studiów Doktoranckich (ze względów proceduralnych), aczkolwiek udział w egzaminach
wlicza się do pensum, co ma mobilizować doktorantów do uczestnictwa w nich.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dziennych studiów
doktorskich wszyscy byli za.
Prodziekan Urszula Sztanderska przedstawiła, w zastępstwie za Profesora Krzysztofa
Opolskiego, regulamin zaocznych studiów doktoranckich. Wskazała na występujące w nim
nieścisłości (m.in. nazwy przedmiotów, liczba godzin praktyk, termin otwarcia przewodu
doktorskiego oraz czas trwania studiów) i zobowiązała się do ich doprecyzowania (wraz z
Profesorem Krzysztofem Opolskim).
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu zaocznych studiów
doktorskich z zaproponowanymi poprawkami wszyscy byli za.
Ad 22.
Dziekan poinformował, że ten punkt porządku Rady Wydziału jest nieaktualny. Następne
wybory obędą się dopiero pod koniec tej kadencji władz uczelnianych.
Ad 23.
Dziekan otrzymał sprawozdanie z postępów w przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej dr
Mikołaja Czajkowskiego oraz bardzo pozytywną opinię profesora Tomasza Żylicza. Dr Mikołaj
Czajkowski, korzystając ze stypendium Fundacji Nauki Polskiej, przebywał na University of
California w San Diego i pracował z profesorem Richardem Carsonem. Zdaniem Profesora
Tomasza Żylicza okres ten został przez dr. Mikołaja Czajkowskiego wykorzystany bardzo
dobrze i pozwoli na rychłe sfinalizowanie przewodu habilitacyjnego.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania wszyscy byli za.

Ad 24.
Dziekan zaproponował kandydaturę Profesora Krzysztofa Opolskiego na członka Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów z ramienia WNE UW. Kandydatura ta została również zgłoszona
przez Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH. Dziekan również zaproponował, by wesprzeć
zewnętrzną kandydaturę Profesor Ireny Kotowskiej z SGH.
W głosowaniu w sprawie zgłoszenia Profesora Krzysztofa Opolskiego na członka Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów oddano 27 głosów i wszyscy byli za.
W głosowaniu w sprawie zgłoszenia Profesor Ireny Kotowskiej na członka Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów oddano 26 głosów: 20 osób było za, 1 osoba wstrzymała się, zaś 5
głosów było nieważnych.
Ad 25.
Informacje Dziekana:










W lipcu tego roku odbyła się kolejna konferencja WIEM, organizowana wspólnie z
NBP. Tym razem honorowym gościem był Profesor Richard Blundell, z University
College London i dyrektor Institute for Fiscal Studies, który wygłosił znakomity
wykład. Organizatorzy mają nadzieję na otrzymanie krótkiego tekstu Profesora
Richarda Blundella do Ekonomii.
Postępy prac nad habilitacją dr Tomasza Potockiego, na postawie informacji
otrzymanej od prof. Krzysztofa Opolskiego, są oceniane za właściwe. W związku z
tym Dziekan zaproponował przyjęcie następującego oświadczenia: „Po
zapoznaniu się z harmonogramem z wykonania zadań nad rozprawa habilitacyjną
oraz zaplanowanymi zadaniami na najbliższe miesiące Rada Wydziału pozytywnie
ocenia postępy pracy dr Tomasza Potockiego i nie widzi przeciwwskazań do
kontynuacji wypłaty stypendium habilitacyjnego przez jednostkę macierzystą tj.
Uniwersytet Rzeszowski.”
Tegoroczna konferencja wydziałowa odbędzie się w Kazimierzu w dniach 28 i 29
września. W pierwszym dniu odbędzie się sesja poświęcona ekonomii
eksperymentalnej, koordynowana przez dra Michała Krawczyka, a w drugim dniu
będą wystąpienia doktorantów. Dziekan serdecznie zaprosił wszystkich
pracowników na konferencję.
Zostały podjęte działania służące wzmocnieniu pozycji Ekonomii. Między innymi
zostali powołani Associate Editors, oraz system „ślepych recenzji”. W kwestii
dostępności pisma w wersji elektronicznej oraz ewentualnego wycofania wersji
papierowej, ustalenia jeszcze nie zapadły.
W tym roku wykład inauguracyjny przedstawi Profesor Jacek Kochanowicz. Tytuł
wykładu będzie następujący: „Europa Środkowo-Wschodnia w epoce
nowoczesnego wzrostu gospodarczego”. Dziekani serdecznie zaprosili wszystkich
pracowników do uczestnictwa w wykładzie.












W związku z 60-leciem jubileuszu Wydziału Nauk Ekonomicznych planowanych
jest kilka wydarzeń. Wśród nich przewidziano sesję jubileuszową, konferencję
dziekanów wydziałów ekonomicznych uniwersytetów, opublikowanie księgi
pamiątkowej oraz odnowienie doktoratu Profesora Jerzego Kleera (w tej sprawie
trzeba powołać recenzentów). Dziekani liczą na inne inicjatywy ze strony
pracowników Wydziału.
Dziekani przedstawili Rektorowi kandydatury dyrektorów Ośrodka Badań nad
Migracjami – prof. Marek Okólski oraz dr Paweł Kaczmarczyk i dr Renata Lesińska
– kandydatury te muszą być i zostały uzgodnione z WDiNP.
Wydział powinien opracować strategię rozwoju; na razie mamy tylko misję. To
jest ważne zadanie, które trzeba starannie rozważyć. Dziekan zaproponował
powołanie na następnej Radzie odpowiedniej Komisji pod przewodnictwem prof.
Krzysztofa Opolskiego, w skład której wchodziłby również prof. Jerzy Wilkin,
przedstawiciel kolegium dziekańskiego oraz inne osoby.
Rysuje się konieczność, w świetle nowej ustawy, nowych regulacji płacowych na
Wydziale. Profesor Urszula Sztanderska poinformowała o nowych ustawach oraz
uprzedziła, że należy spodziewać się zmian stawek dydaktycznych oraz wysokości
płac zasadniczych. Szczegóły zostaną przedstawione na następnych posiedzeniach
Rady Wydziału.
Dziekan poprosił o zarezerwowanie dodatkowych terminów na pięć posiedzeń
Rady Wydziału z przeznaczeniem na przewody habilitacyjne.
Prodziekan Katarzyna Kopczewska przedstawiła listę kandydatów do dyplomów z
wyróżnieniem na poziomie licencjackim oraz magisterskim (Załącznik nr 4).
Ponadto Prodziekan przedstawiła listę kandydatów do nagrody Ministra
(Załącznik nr 5).
W głosowaniu jawnym za obiema listami wszyscy byli za.

Ad 26.
Brak wniosków.

