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Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Ad 1.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Dziekan, prof. T. Żylicz
przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu oraz informacje Dziekana.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu 17.03.2010
a. Senat UW rozważy na kwietniowym posiedzeniu ewentualne uproszczenie
nowego formularza opisu przedmiotów. Jednak zgodnie z obowiązującym
Zarządzeniem Rektora do 31 marca pracownicy zobowiązani są wypełnić
sylabusy według nowego, obowiązującego wzorca.
b. Przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów
- prof. dr hab. A. Markowski apelował do Dziekanów o bardzo skrupulatne
przygotowywanie wniosków o nominacje profesorskie, jedynie dla osób z
rzetelnym dorobkiem naukowym.
c. Podczas posiedzenia Senatu odbyło się głosowanie nad przyznaniem nagród
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z WNE zgłoszony był dr Jan
Hagemejer.

d. Na posiedzeniu Senatu pojawił się apel o przeznaczenie 1% z podatków na
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. WNE nie będzie rozpowszechniał tego apelu
z dwóch powodów: jest wiele organizacji pożytku publicznego, WNE proponuje
przeznaczenie wpływów z 1% podatków na potrzeby własne.
e. Przewodniczącym Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego został prof.
dr hab. Michał Nawrocki.
Informacje Dziekana
a. Sporządziłem listę czasopism ekonomicznych o dużym stopniu oddziaływania.
Może ona służyć jako punkt odniesienia dla naszych pracowników i
doktorantów, którzy chcieliby publikować w sposób dający szanse na bycie
zauważonym w środowisku naukowym. Lista ta będzie uaktualniana w ślad za
modyfikacjami dokonywanymi w programie SCOPUS. Jesienią będzie stanowiła
podstawę do przyznawania wyróżnień za największe osiągnięcia publikacyjne.
b. 29 marca będzie na WNE UW przebywał dr Chew Soon Beng z Nanyang
Technological University (NTU). Profesor Chew jest specjalistą od ekonomii
rynku pracy, zaś wizyta u nas jest zaplanowana jako krok do nawiązania
współpracy między naszymi uczelniami, która może być obustronnie korzystna.
Zapraszam w godz. 9:00-10:45 do sali 408, na prezentację profesora Chew, która
będzie poświęcona relacji z jego badań, jak również studiowaniu na NTU, która
jest jedną z najlepszych uczelni azjatyckich.
c. Dr Jan Fałkowski oraz mgr Jarosław Górski zaproponowali nieco zmienioną
formułę konferencji wydziałowej w końcu września b.r. Polega ona w
szczególności na uzupełnianiu sobotnich wystąpień doktorantów o koreferaty.
Apeluję o przestrzeganie terminów wymienionych w korespondencji, którą – w
porozumieniu ze mną – panowie Fałkowski i Górski rozsyłają do
zainteresowanych.
Ad 2.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad 3.

Prodziekan - prof. W. Otto przedstawił sprawozdanie z działalności naukowobadawczej za rok 2009, które Rada Wydziału przyjęła do wiadomości. Sprawozdanie
znajduje się w Załączniku 1.
Sprawozdanie ogólne z działalności naukowo-badawczej WNE zbudowane zostało
na podstawie indywidualnych sprawozdań pracowników przedstawionych na stronie
internetowej. Prof. W. Otto zwrócił uwagę na stabilną aktywność naukową
pracowników WNE - mierzoną liczbą publikacji w roku 2009 w odniesieniu do lat
poprzednich. W sprawozdaniu, szczególnie z BW, można zaobserwować
przesunięcie struktury publikacji: pojawia się nieco mniej publikacji po polsku, a
coraz więcej zagranicznych. W roku 2009 WNE zaangażowany był w organizację
dwóch konferencji krajowych (wydziałowej w Kazimierzu i Konferencji Naukowej
Młodych Ekonomistów) oraz dwóch konferencji o charakterze międzynarodowym
(konferencji WIEM i European Economics and Finance Society). W roku 2009
pracownikom WNE przyznanych zostało 18 nagród krajowych oraz 1 nagroda
zagraniczna (doktorantka Joanna Nestorowicz otrzymała nagrodę European School
on New Institutional Economics za projekt doktoratu).

Prof. J. J. Michałek wystąpił z zaproszeniem, skierowanym zwłaszcza do młodych
pracowników naukowych i doktorantów, do udziału w konferencji WIEM. W roku
2010 konferencja organizowana będzie wspólnie przez WNE oraz NBP. Apel ten
został poparty przez prof. W. Otto.
Prof. W. Otto ogłosił, że w dofinansowaniu BW i BST dostrzec można regres, ale
środki finansowe w obecnym roku jeszcze będą. Dziekan, prof. T. Żylicz dodał, że
środki te na razie są ograniczone, ale zgodnie z zapowiedziami Ministra mogą
zostać w przyszłości wstrzymane. Dziekan zachęcił do starań o granty naukowe.
Ad 4.

Dziekan, prof. T. Żylicz przypomniał, że 2 lata temu nie zostały doprecyzowane
programy studiów II stopnia. Obecnie nadszedł czas na wprowadzenie koniecznych
zmian i doprecyzowanie poszczególnych kierunków studiów i specjalności.
Proponowane korekty nie zmieniają sylwetki absolwenta i profilu kształcenia na
WNE.
Prof. U. Sztanderska zreferowała zmiany w programie studiów. Szczegółowy
projekt zmian znajduje się w Załączniku 2. Prof. U. Sztanderska podkreśliła
ogromną rolę Komisji Dydaktycznej, a w niej kierowników poszczególnych
kierunków studiów, którzy na podstawie własnych obserwacji oraz kontaktów ze
studentami zaproponowali usprawnienia w programach studiów. Również studenci
zgłaszali uwagi i propozycje zmian. Dotychczas najdokładniej zdefiniowany był
profil kształcenia na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz Finanse i
Rachunkowość. Specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa i Ekonomia Sektora
Publicznego posiadały założenia sylwetki absolwenta, które nie w pełni znajdowały
odzwierciedlenie w programie studiów. Programy tych dwóch specjalności zostały
doprecyzowane. Prof. Sztanderska dodała, że trwają prace nad Krajowymi Ramami
Kwalifikacji, które są zobowiązaniem Polski wobec Europejskich Ram Kwalifikacji
oraz, że przestajemy być niewolniczo przywiązani do minimów programowych.
Dyskusja:
Prof. M. Bednarski zapytał co robić ze studentami, którzy przyjdą na WNE na studia
II stopnia bez stosownego przygotowania na studiach I stopnia. Prof. J. Wilkin
zapytał o dyscypliny pomocnicze oraz co oznacza, że przedmioty OGUN mają być
ukierunkowane. Prof. J. Wilkin zapytał też, dlaczego w programie Ekonomii
Przedsiębiorstwa zrezygnowano z przedmiotu „Teoria i rozwój przedsiębiorstwa”.
Na to pytanie odpowiedziała dr Dominika Gadowska, która jako kierownik
specjalności, po konsultacjach z dr M. Krzysztoszek, zaproponowała przesunięcie
tego przedmiotu na studia I stopnia (II semestr). Prof. J. Wilkin, w imieniu prof.
Hockuby poprosił też o wyjaśnienie zmian dotyczących przedmiotu „Historia
Ekonomii”. Prof. Z. B. Liberda zauważyła, że proponowane zmiany przekraczają
limit 10%, który pozwala, by zmiany nie musiały być zatwierdzane przez Komisję
Senacką. Prof. Liberda zapytała czego dotyczą przedmioty z grupy Rozszerzenie
ekonomii. Dr K. Metelska-Szaniawska uzupełniła informacje na temat zmian w
programie specjalności Ekonomia Sektora Publicznego. Zwróciła uwagę na zmianę
formy prowadzenia niektórych zajęć (warsztaty zamiast konwersatorium). Prof. J.
Śleszyński zapytał jakie były przyczyny przeniesienia przedmiotu „Ekonomia
środowiska i zasobów naturalnych” z I na II rok.

Prof. U. Sztanderska odpowiedziała na zadane pytania. Odpowiedź na pytanie prof.
M. Bednarskiego: zabezpieczeniem Wydziału Nauk Ekonomicznych przed szeroką
rekrutacją osób, które ma studiach I stopnia nie studiowały ekonomii są uchwalone
przez Radę Wydziału zasady rekrutacji. Zasady te zostały uchwalone zgodnie z
wytycznymi Procesu Bolońskiego. Odpowiedź na pytania prof. J. Wilkina:
dyscypliny pomocnicze nie były dotychczas sprecyzowane. Obecnie, gdy
zbliżyliśmy się do rekrutacji na studia II stopnia zostały wypełnione treścią, zgodnie
z załączonym projektem. Przedmioty OGUN w wymiarze 30 godz. mogą być
ukierunkowane na zajęcia prowadzone przez wybrane wydziały lub dotyczące
określonych dyscyplin, zgodnie z potrzebami kształcenia na kierunku lub
specjalności. Ogromna większość Studentów wybiera w ramach studiów I stopnia
przedmiot „Historia Ekonomii”, nie ma więc sensu, aby przedmiot ten był
obowiązkowy na studiach II stopnia. Odpowiedź na pytania prof. Z. B. Liberdy:
proponowane zmiany programu studiów II stopnia nie są głębokie, same programy
studiów nie ulegają zmianom, natomiast są precyzowane treści przedmiotów oraz
następują przesunięcia programów w czasie, aby zsynchronizować programy
nauczania. Lista przedmiotów z grupy Rozszerzenie ekonomii II obejmuje kluczowe
działy ekonomii, jest ustalana przez Komisję Dydaktyczną, może zakładać
ograniczenie swobody wyboru dla konkretnego kierunku studiów lub specjalności w
przypadku jednych zajęć z tej grupy, o ile jest wymagane zaliczenie dwóch z nich.
Odpowiedź na pytanie prof. J. Śleszyńskiego: I rok studiów jest przeładowany, musi
zmieścić przedmioty wprowadzające. Przedmiot „Ekonomia środowiska i zasobów
naturalnych” jest przedmiotem wyspecjalizowanym, dlatego został przeniesiony na
II rok.
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła projekt zmian programu studiów.
Ad 5.

Prof. W. Maciejewski przedstawił zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku
2011/2012. Limit przyjęć ma wynosić 10 osób, stypendium doktoranckie proponuje
się dla 8 osób. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rekrutacji.

Uchwała nr 5/2010
Ad 6.

Prof. J. Kochanowicz przedstawił wniosek Komisji o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr. Wiktora Rutkowskiego. Za wszczęciem przewodu
habilitacyjnego głosowało 18 osób, wszyscy za. Na recenzentów dorobku
naukowego dr. Wiktora Rutkowskiego RW powołała prof. dr. hab. Z. Hockubę
(głosowało 17 osób, 16 za, 1 głos nieważny) oraz prof. dr hab. S. Golinowską
(głosowało 17 osób, 16 za, 1 głos nieważny).

Ad 7.

Prof. J. J. Michałek wystąpił z wnioskiem Komisji o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Dagmarze Mycielskiej. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 18
osób, wszystkie za.

Ad 8.

Prof. J. J. Michałek wystąpił z wnioskiem Komisji o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Annie Janickiej. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 17 osób,
wszystkie za.
Prof. J. J. Michałek zgłosił wniosek Komisji o wyróżnienie rozprawy doktorskiej
mgr Anny Janickiej. RW przyjęła wniosek. Głosowało 17 osób, 16 było za, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.

Ad 9.

Prodziekan, prof. W. Otto przedstawił wniosek Kierownika Katedry Makroekonomii
i Teorii Handlu Zagranicznego o zatrudnienie dr Dagmary Mycielskiej na
stanowisku adiunkta na 2 lata (od 1.04.2010 – ze względu na duże obciążenie
dydaktyczne w bieżącym semestrze). RW przyjęła wniosek, głosowało 40 osób, 39
osób za, 1 Rada Wydziału głos był nieważny).

Ad 10. Prodziekan, prof. W. Otto przedstawił wniosek Kierownika Katedry Statystyki i
Ekonometrii o zatrudnienie dr Anny Janickiej na stanowisku adiunkta na 2 lata (od
1.10.2010) RW przyjęła wniosek, głosowało 39 osób, wszyscy za.
Ad 11. W dotychczasowym składzie Komisji Oceniającej byli: W. Otto (przewodniczący), J.
Kochanowicz, J. J. Michałek, J. Śleszyński, E. Aksman, J. Mycielski, A. Nicińska.
Według nowych przepisów, Komisja Oceniająca ma obradować w podkomisjach
pięcioosobowych, powoływanych do każdej sprawy oddzielnie przez
przewodniczącego. Szczegóły techniczne nowej procedury ukształtują się w
praktyce. Natomiast zachodzi potrzeba rozszerzenia jej składu tak, by owe
pięcioosobowe komisje mogły rzeczywiście funkcjonować. Decyzje ma podejmować
cały skład podkomisji, a więc dokładnie pięć osób (nie może być mniej).
Dziekan, prof. T. Żylicz zaproponował, by następujące osoby dołączyły do składu
Komisji:
− prof. dr hab. Mieczysław Socha
− prof. dr hab. Marian Wiśniewski
− dr Michał Brzozowski
− dr Mikołaj Czajkowski
− mgr Agnieszka Strużyńska
Za uzupełnieniem składu Komisji Oceniającej głosowały 42 osoby, wszyscy za.
Ad 12. Dziekan, prof. T. Żylicz pogratulował laureatom Konkursu im. Andrzeja Semkowa
na najlepszą pracę magisterską przygotowaną na WNE. Prof. U. Sztanderska
wręczyła nagrody następującym osobom:
− nagrodę I stopnia mgr Dorocie Sławińskiej za pracę pt. „Liberalization
of air transport services. The case of passenger traffic in the European
Union”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. J. J. Michałka
− nagrodę II stopnia mgr. Łukaszowi Koseckiemu za pracę pt. „Wejście
nowego operatora na oligopolistyczny rynek mobilnej telefonii
komórkowej z uwzględnieniem kosztów transportowych”, napisaną pod
kierunkiem dr. Macieja Sobolewskiego
Ad 13.

Sprawy różne:
a. Dziekan, prof. T. Żylicz przedstawił propozycję zgłoszenia do konkursu POKL
planowanego studium podyplomowego z metod informatycznych pt.
„Zastosowanie narzędzi informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie”.
Studium to obejmowałoby przedmioty, które mogą być prowadzone przez
pracowników i doktorantów, głównie (ale nie tylko) z Katedry Informatyki
Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.
Prof. M. Lasek przedstawiła cel organizacji studiów, efekty kształcenia oraz
ramowy program studiów. Celem studiów jest przekazanie pracownikom mikro,

małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy i praktycznych umiejętności
wykorzystania narzędzi informatycznych służących do budowy podstawowej
infrastruktury informacyjnej przedsiębiorstwa, a także wyspecjalizowanych
aplikacji wspierających kluczowe procesy biznesowe realizowane w
nowoczesnych firmach produkcyjno-handlowych oraz usługowych. Po
zakończeniu studiów uczestnicy będą w stanie samodzielnie określić dziedziny
działalności przedsiębiorstwa wymagające wsparcia informatycznego, zaplanować
ogólną infrastrukturę informatyczną oraz infrastrukturę wyspecjalizowaną
związaną z realizacją konkretnej grupy procesów biznesowych, a także dobrać
odpowiednie narzędzia informatyczne zapewniające funkcjonalności najlepiej
odpowiadające bieżącym oraz przyszłym potrzebom firmy. Będą również w stanie
nadzorować wdrożenie wybranych systemów informatycznych poprzez
odpowiednie opracowanie wymagań, kontrolę procesu wyboru dostawców
oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz integratorów. Po wdrożeniu
systemów słuchacze będą potrafili zarządzać ich użytkowaniem oraz rozwojem i
modernizacją.
Prof. J. J. Michałek zapytał o sformułowanie tytułu studiów, czy nie lepiej byłoby
w nazwie podkreślić nowoczesne narzędzia informatyczne, które mogą być
przydatne również w mało nowoczesnych przedsiębiorstwach. Prof. M. Lasek
odpowiedziała, że w ramach studiów nacisk zostanie położony na zapoznanie
słuchaczy z narzędziami informatycznymi, których wdrożenie może unowocześnić
różne przedsiębiorstwa, dlatego skłonna jest pozostać przy zaproponowanym
tytule. Prof. W. Otto zapytał o adresatów planowanego studium. Prof. M. Lasek
wskazała jako adresatów studium absolwentów kierunków ekonomicznych i
menedżerskich zajmujących stanowiska specjalistów i kierowników średniego
oraz wysokiego szczebla w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania
narzędzi informatycznych.
Rada Wydziału (z jednym głosem wstrzymującym się) podjęła decyzję o
możliwości zgłoszenia do konkursu POKL planowanego studium podyplomowego
z metod informatycznych pt. „Zastosowanie narzędzi informatycznych w
nowoczesnym przedsiębiorstwie”.
b. Dziekan, prof. T. Żylicz poinformował, że toczy się dyskusja na temat
uruchomienia wspólnych studiów przez WNE oraz Wydział Filozofii i Socjologii
UW. Prof. M. Bednarski poparł pomysł uruchomienia takich studiów, zwrócił
uwagę na duże zainteresowanie ekonomią wśród pracowników i studentów
Wydziału Filozofii i Socjologii.
Rada Wydziału jednogłośnie poparła pomysł uruchomienia wspólnych studiów
przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Wydział Filozofii i Socjologii UW.
c. Prof. W. Otto przedstawił propozycje stawek czesnego za studia podyplomowe na
rok akademicki 2010/2011, zwracając uwagę Rady Wydziału, że nie uległy one
zmianie w stosunku do bieżącego roku akademickiego. Propozycje przedstawione
są w Załączniku 3. RW jednogłośnie przyjęła proponowane wysokości czesnego.

