Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 25.11.2015
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.10.2015 r.
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek

3. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Wyznaczenie trzech członków komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Jana Fałkowskiego
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
5. Wyznaczenie trzech członków komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Joanny SiwińskiejGorzelak – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
6. Otwarcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Makroekonomii i Teorii
Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
7. Otwarcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Rozwoju
Gospodarczego – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
8. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
9. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
10. Sprawozdanie z działalności dziennych studiów doktoranckich – ref. prof. dr hab.
W. Maciejewski
11. Sprawozdanie z działalności zaocznych studiów doktoranckich – ref. prof. dr hab.
K. Opolski

12. Sprawy różne
Ad. 1.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował zmianę porządku Rady Wydziału polegającą na
dodaniu punktu 7a. dotyczącego otwarcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w
Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.
Porządek Rady Wydziału z powyższą zmianą został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.10.2015 został
zaakceptowany jednogłośnie po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych dr hab., prof. UW
Ryszarda Kokoszczyńskiego.
Ad.3.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przekazał gratulacje od Rektora UW dla dr hab. Katarzyny
Śledziewskiej i dr Grażyny Bukowskiej w związku z jubileuszem pracy.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż dr hab. Cecylia Leszczyńska uczestniczyła w
uroczystościach 10-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w
Zagórowie.
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Uroczystości te w pewien sposób są połączone z rocznicą 200-lecia UW oraz Wydziałem Nauk
Ekonomicznych UW: dwaj z braci Kostaneckich byli ekonomistami a jeden z nich rektorem
UW. Dr hab. Cecylia Leszczyńska dodała, iż otrzymała podczas uroczystości medal
pamiątkowy dla WNE UW.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przekazał gratulacje dla dr Anny Białek-Jaworskiej. Kapituła
Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP, którą tworzy siedmioro profesorów – uznanych
specjalistów w dziedzinie ekonomii - uznała pracę magisterską Pani Moniki Kobylińskiej
„Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw”, której promotorem była p. dr Anna
Białek-Jaworską, za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.
Prof. dr hab. J.J. Michałek omówił posiedzenie Senatu UW z dnia 18 listopada 2015.
Na posiedzeniu tym
Rektor poinformował o decyzji Rady Ministrów dotyczącej
„wieloletniego programu wsparcia Uniwersytetu Warszawskiego”. Krótka informacja na ten
temat została już wcześniej wysłana przez JM Rektora Marcina Pałysa do wszystkich
pracowników UW. Program ten przewiduje przyznanie środków w łącznej wysokości 970 mln
złotych, rozłożonych na lata 2016-2025. Program obejmuje wiele inicjatyw dotyczących
procesu umiędzynarodowienia, infrastruktury dla transdyscyplinarnych ośrodków
badawczych czy wsparcia innowacyjności przedsiębiorczości akademickiej. Wśród tych
planów przewidziano także wsparcie w wysokości 73,2 mln złotych na budowę budynku dla
ekonomii i nauk pokrewnych, w rozłożeniu na lata 2018-2021. Rektor podziękował
Kanclerzowi i innym osobom za ogromny wkład pracy w opracowanie programu i wyjaśnił, że
ten ogólny plan będzie jeszcze skonkretyzowany w planach inwestycyjnych UW.
W nawiązaniu do powyższego punktu dr Anna Janicka zapytała czy WNE UW zostanie
połączony z inni jednostkami ze względu na pojawiający się w programie zapis ,,wydział
ekonomii i nauk pokrewnych”. Prof. dr hab. J.J. Michałek wyjaśnił, iż jest to tylko pewien
zapis językowy i nie oznacza on połączenia WNE UW z innymi jednostkami. Jednocześnie
prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż program wymaga przełożenia na konkretne plany
inwestycyjne. Prof. dr hab. Marek Bednarski zapytał czy to prawda, iż WNE UW ma otrzymać
budynek typu ,,Lipsk” na Służewcu. Takie informacji pojawiły się w prasie. Prof. dr hab. J.J.
Michałek poinformował, iż dla WNE UW ma powstać budynek na Powiślu. Taka jest też
interpretacja zapisu decyzji Rady Ministrów dotyczącej programu.
Rektor przypomniał o konieczności aktualizacji wydziałowych regulaminów i dopasowania
ich do nowego Regulaminu UW. Wytyczne w tej sprawie są już dostępne. Skorygowane
regulaminy winny zostać dostarczone do Rektoratu do końca bieżącego roku. W związku z
tym konieczne jest podjęcie prac przez wydziałową komisję ds. regulaminu. Komisja ta
odbyła pierwsze posiedzenie w dniu 25.11.2015.
Prorektor Kicińska-Habior omówiła wyniki rekrutacji na studia doktoranckie. Liczba
studentów przyjętych (736) jest podobna do tej z lat ubiegłych. Najwięcej studentów przyjęły
wydziały Historii, WDiNP i Neofilologii. Zwiększyła się także (do 73) liczba studentów
zagranicznych studiujących na UW.
W czasie posiedzenia Senatu poinformowano o działalności UOTT (Uniwersyteckiego
Centrum Transferu technologii) oraz UWRC (University of Warsaw Research Centre). Obie te
instytucje mają wspomagać transfer technologii pomiędzy pracownikami UW a firmami.
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Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż dokonano wyboru członków Uniwersyteckiej
Komisji Wyborczej. Prof. dr hab. Marek Bednarski został wybrany z grupy samodzielnych
pracowników naukowych. Oznacza to, iż konieczne jest wybór nowego przewodniczącego
Wydziałowej Komisji Wyborczej – funkcję tę przez wiele lat pełnił prof. dr hab. Marek
Bednarski.
W lutym przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie remontu lewego skrzydła Wydziału,
przejętego od ITR. Prof. dr hab. J.J. Michałek przypomniał, że Wydział uzyskał na to środki z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a pierwsza rata (na rok 2015) wpłynęła już na
konto Wydziału. Pokrywany jest z niej koszty projektu wykonawczego i zakup inwestorski
okien. Planowane rozpoczęcie remontu w połowie lutego 2016 roku oznacza, że wszystkie
pomieszczenia w tym skrzydle muszą zostać zwolnione do początku semestru letniego. W
związku z tym proponowane jest „dogęszczenie” katedr w starym budynku lub przeniesienie
ich do budynków Wydziału przy ulicy Banacha lub do odnowionego parteru budynku przy
ulicy Smyczkowej. Biblioteka wydziałowa najprawdopodobniej 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. Tak więc od czerwca 2016 wszystkie Katedry będą musiały
przenieść się na ulicę Banacha lub Smyczkową. Szczegóły i różne warianty tego planu zostaną
przedstawione na spotkaniu kierowników katedr i zakładów po posiedzeniu Rady Wydziału w
dniu 25 listopada oraz na zebraniu wszystkich pracowników w dniu 9 grudnia o godzinie
16:00.
Prof. dr hab. J.J. Michałek przedstawił sprawy związane z rozliczeniem pensum: w związku z
przekroczeniem pensum przez znaczną liczbę osób, co wynika – wg oceny dziekanów - ze
zbyt niskiego zatrudnienia, podjęte zostały jednorazowe postanowienia: (1) rozliczenie
ponadwymiarowych godzin do 330 (limit wynosił 300 z prawem dziekana do zwiększenia
jego wysokości o 30 godz. w uzasadnionych przypadkach, objęto tym podwyższeniem
wszystkie osoby); (2) wypłata wynagrodzeń za ponadwymiarowe zajęcia przekraczające ww.
limit 330 godz. osobom, które w rozliczeniu dwuletnim miały takie nadwyżki; (3)
wprowadzenie korekty do Zasad rozliczania pensum na bieżący rok (korekta będzie
obowiązywała przy rozliczaniu zajęć w przyszłym roku) polegającej na jednokrotnym
wynagradzaniu prowadzenia seminarium dla tej samej osoby. Wydział powinien zapobiegać
powstawaniu silnej koncentracji seminarzystów na nielicznych seminariach (co przed laty
było dyskutowane na Radzie Wydziału) przez przestrzeganie zasady limitowania liczby
seminarzystów (aktualnie jest to 17 osób prowadzonych przez jednego wykładowcę, a w
przypadku deficytowych seminariów - obecnie Katedry Bankowości, Finansów i
Rachunkowości (21) wraz z dostosowaniem do tej liczby limitu godzin przypadających na
seminaria (w ramach zajęć regularnych). Skorygowane Zarządzenie dziekana w sprawie zasad
rozliczania pensum zostanie przedstawione na następnej Radzie Wydziału.
Występowanie nadgodzin u wielu pracowników wynika z niedoborów w zatrudnieniu na
Wydziale. Niedobory te powstały w wyniku odejścia z pracy kilku pracowników, ale przede
wszystkim wskutek zwiększonej rekrutacji na anglojęzyczne studia licencjackie.

3

Niedobory te są szczególnie silnie odczuwalne w Katedrach Bankowości Finansów i
Rachunkowości, Statystyki i Ekonometrii, Ekonomii Politycznej, w Zakładzie Finansów
Ilościowych a także w Katedrze Historii Gospodarczej. Wydział powinien zatem poszukiwać
nowych pracowników do tych jednostek i ogłaszać odpowiednie konkursy.
W nawiązaniu do dwóch powyższych punktów dr hab. Joanna Tyrowicz zauważyła, iż nie jest
jej wiadome, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o niewystarczające zatrudnienie na Wydziale.
Zaznaczyła również, iż doktoranci z jej katedry mają problem ze znalezieniem zajęć do
prowadzenia. Dr hab. Joanna Tyrowicz dodała, iż system dystrybuowania godzin
dydaktycznych nie sprzyja równomiernemu rozłożeniu godzin pomiędzy katedrami. Dyskusja
o tym systemie powinna być szeroka i nie powinna odbywać się tylko w gronie kierowników
katedr i zakładów. Prof. dr hab. J.J. Michałek wyjaśnił w jaki sposób liczone jest
niewystarczające zatrudnienie. Zaznaczył również, iż potrzebna jest szersza dyskusja o
systemie dystrybuowania godzin dydaktycznych ale dyskusję tę należy rozpocząć i prowadzić
z kierownikami katedr i zakładów bo to oni są odpowiedzialni za wykonanie pensum w
katedrach i zakładach. Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska zaznaczyła, iż na
nadpensum składają się zajęcia regularne ale też w znacznym stopniu seminaria dyplomowe
(te ostatnie nie dotyczą doktorantów). Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska
dodała również, iż prawie zniknęły przypadki jednoczesnego występowania w katedrach
niewykonywania pensum i nadgodzin. Dodała, iż w przypadku trudności ze znalezieniem
zajęć do prowadzenia można zgłaszać się do dr Katarzyny Kopczewskiej, która pomoże
znaleźć takie zajęcia. Dr hab. Joanna Tyrowicz zauważyła, iż należałoby zastanowić się nad
pewnymi rozwiązaniami systemowi dotyczącymi: a) podziału zajęć w ramach katedr; b) liczby
godzin za wypromowane prace dyplomowe; c) obsady zajęć prowadzonych przez
doktorantów. Prof. dr hab. Barbara Liberda zaznaczyła, iż odpowiedzialność katedry za
wykonanie pensum w przypadku, gdy katedra nie ma własnej specjalności w ramach
studiów, jest znacznym usztywnieniem. Takim usztywnieniem jest też odpowiedzialność
zbiorowa w ramach katedry za niewykonanie pensum. Dr Katarzyna Szaniawska-Metelska
zauważyła, iż zgodnie z nowym regulaminem studiów student, który nie ukończy studiów w
terminie, jest automatycznie jeszcze raz kierowany na seminarium dyplomowe. Wobec tego
powstaje pytanie czy regulacja Wydziałowa dotycząca jednokrotnego wynagradzania
prowadzenia seminarium dla tej samej osoby jest zgodna z regulacjami z regulaminu
studiów. Prof. dr hab. J.J. Michałek zaznaczył, iż liczba godzin dydaktycznych za seminarzystę
jest trudna do oceny. Jednak seminaria zapewniają pewną elastyczność w tym sensie, iż gdy
w katedrze jest mniej zajęć do podziału, to możliwe jest prowadzenie większej liczby
seminariów (dla większej liczby seminarzystów). Dr hab., prof. UW Urszula SztandarSztanderska podkreśliła różną liczbę godzin dydaktycznych za seminarzystę na różnych
wydziałach UW – np. na Wydziale Fizyki jest to 10 godzin na osobę, a na Wydziale
Zarządzania 3 godziny na osobę. Zdaniem dr hab., prof. UW Urszuli Sztandar-Sztanderskiej,
godziny dydaktyczne za seminarzystę tylko w części odzwierciedlają pracochołonność, a w
pozostałej części ogólne funkcjonowanie danego wydziału. Dr hab., prof. UW Urszula
Sztandar-Sztanderska zaznaczyła również, iż w przypadku WNE UW istnieją dwa limity
związane z seminariami. Pierwszy dotyczy łącznej liczby godzin dydaktycznych za seminaria
dyplomowe, która to liczba nie może przekroczyć 150 godzin tak aby pozostałe do
wykonania pensum 210-godzinnego (w przypadku pracownika pełnoetatowego) godziny w
liczbie 60 przeznaczone były na zajęcia regularne.
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Drugi limit dotyczy liczby seminarzystów i związany jest z przeświadczeniem, iż praca z dużą
liczbą seminarzystów jest nieefektywna. Z dokonanego na WNE UW kilka lat temu
zestawienia wynikało, iż były seminaria dyplomowe, na które uczęszczała jedna osoba, jak
również seminaria, na które uczęszczało 20 osób. Rada Wydziału podjęła wtedy decyzję o
wprowadzeniu limitu liczby seminarzystów ustalając ten limit na 20 osób ze stopniowym
jego zmniejszaniem. Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska odniosła się również do
kwestii odpowiedzialności zbiorowej w ramach katedry za niewykonanie pensum
zaznaczając, iż jeśli ktoś w katedrze nie wyrabia pensum i ktoś inny musi wyrobić godziny tej
osoby, to pojawia się pewien koszt związany z koniecznością wypłaty za nadgodziny tej
drugiej osoby. Prof. dr hab. J.J. Michałek jeszcze raz zaznaczył, iż dyskusja na powyższe
tematy powinna zacząć się w gronie kierowników katedr i zakładów.
Dr hab., prof.. UW Mikołaj Czajkowski zapytał o uzasadnienia dla zmniejszenia limitu
seminarzystów zaznaczając również kwestie celu tego zmniejszenia: czy jest nim równa liczba
seminarzystów na każdym z seminariów. Może przecież być tak, iż ktoś z prowadzących
seminaria chce mieć 20 seminarzystów, a ktoś inny jednego. Prof. dr hab. J.J. Michałek
poinformował, iż docelowo limit ma wynosić 15 seminarzystów i ma na celu równomierną
dystrybucję seminarzystów pomiędzy seminariami. Dr hab., prof. UW Urszula SztandarSztanderska odniosła się do poruszanej wcześniej przez dr Katarzynę Metelską-Szaniawską
kwestii powtórnego prowadzenia seminarium dla tej samej osoby zaznaczając, iż możliwe
jest w takim wypadku wpisanie danego studenta na listę seminarium, ale nie ma obowiązku
naliczania za niego godzin.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o powierzeniu dr. hab. Marcinowi Gruszczyńskiemu
funkcji Kierownika Specjalizacji Ekonomia Międzynarodowa, w związku z rezygnacją dr.
Michała Brzozowskiego, któremu prof. dr hab. J.J. Michałek bardzo podziękował za
dotychczasowy wkład pracy.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o powierzeniu dr. Piotrowi Korysiowi funkcji
Pełnomocnika Dziekana ds. rekrutacji, w związku z rezygnacją dr. Mateusza Kopyta, któremu
prof. dr hab. J.J. Michałek bardzo podziękował za dotychczasowy wkład pracy.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o powierzeniu dr. Łukaszowi Goczkowi funkcji
Pełnomocnika Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o powierzeniu dr. hab. Pawłowi Strawińskiemu
funkcji Pełnomocnika Dziekana ds. zarządzania bazami danych. Wkrótce zostanie
przygotowana propozycja regulaminu zakupu i korzystania przez pracowników Wydziału z
nabytych baz danych.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż w skład Komisji ds. Regulaminu WNE powołuje:
p. P. Ćwiakowskiego, prof. dr hab. J. Kudłę, dr D. Mycielską, dr hab. prof. UW U. SztandarSztanderską. Komisja będzie wspomagana przez dr Katarzynę Metelską-Szaniawską.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż przed następną Radą Wydziału zostanie
przesłana propozycja zarządzenia o sposobie informowania dziekana o działalności naukowej
(grantach) prowadzonej poza WNE przez pracowników Wydziału.
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Decyzja w tej sprawie wraz zaleceniem konsultacji została podjęta na Radzie Wydziału dniu
25 marca 2015. Prof. dr hab. J.J. Michałek zamierza przedtem skonsultować tę propozycję z
Rektorem i prawnikami.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nałożyło na uczelnie i ich jednostki podstawowe
obowiązek przedstawiania sprawozdań z działalności naukowej z częstotliwością kwartalną
(dotychczas sprawozdania były składane za cały rok). Oznacza to, że raz na kwartał
pracownicy będą musieli składać za pośrednictwem strony www Wydziału sprawozdanie z
działalności naukowej związanej np. z uzyskiwaniem grantów, udziałem w konferencjach
naukowych oraz nt. working papers. Natomiast publikacje naukowe powinny być wpisywane
na bieżąco do bazy PBN, skąd będą pobierane do sprawozdań wydziałowych. W związku z
powyższym w najbliższych dniach pojawi się Zarządzenie Dziekana zmieniające zasady
obowiązujące w tym zakresie.
Ad.4.
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek poinformował, iż wpłynęło pismo od Centralnej Komisji do
spraw Stopni i Tytułów, w sprawie wyznaczenia członków Komisji w postępowaniu
habilitacyjnym dr. Jana Fałkowskiego. Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek zaproponował, by
recenzentem została dr hab. Cecylia Leszczyńska, członkiem Komisji prof. dr hab. Tomasz
Żylicz, a Sekretarzem dr hab. Maciej Tymiński.
W głosowaniu tajnym za przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr. Jana
Fałkowskiego i wyznaczeniem trzech wyżej wymienionych członków Komisji oddano 25
głosów: 23 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się, 2 głosy były nieważne.
Ad.5.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, iż wpłynęło pismo od Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytułów, w sprawie wyznaczenia członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym
dr Joanny Siwińskiej-Gorzelak. Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek zaproponował, by
recenzentem został prof. dr hab. Andrzej Cieślik, członkiem Komisji dr hab., prof. UW Urszula
Sztandar-Sztanderska , a sekretarzem dr hab. Cecylia Leszczyńska.
Dr. hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyński zadał pytanie czy dr hab. Cecylia Leszczyńska
zgadza się na pełnienie funkcji zarówno w Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jana
Fałkowskiego, jak i w Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Siwińskiej-Gorzelak.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wyrażeniu przez dr hab. Cecylię Leszczyńską zgody
na pełnienie funkcji w tych dwóch komisjach.
W głosowaniu tajnym za przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Joanny
Siwińskiej-Gorzelak i wyznaczeniem trzech wyżej wymienionych członków Komisji oddano 25
głosów: 23 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się, 2 głosy były nieważne.
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Ad. 6.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował otwarcie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Po konsultacji z
Kierownikiem Katedry prof. dr hab. J.J. Michałek stwierdził, że konkurs taki jest potrzebny ze
względów naukowych i dydaktycznych.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższego
konkursu.
Ad. 7.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował otwarcie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego. Po konsultacji z Kierownikiem
Katedry prof. dr hab. J.J. Michałek stwierdził, że konkurs taki jest potrzebny ze względów
naukowych i dydaktycznych.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższego
konkursu.
Ad. 7a.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował otwarcie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Po konsultacji z
Kierownikiem Katedry prof. dr hab. J.J. Michałek stwierdził, że konkurs taki jest potrzebny ze
względów naukowych i dydaktycznych.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższego
konkursu.
Ad.8.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu pisma od Kierownika Katedry
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego o otwarcie dwóch konkursów na stanowiska
adiunkta w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i
dydaktycznymi. Istnieją potencjalni kandydaci do zatrudnienia na tych stanowiskach.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższych
konkursów.
Ad.9.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował o wpłynięciu pisma od Kierownika Katedry
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych o otwarcie konkursu na stanowisko
adiunkta w tej Katedrze. Wniosek jest umotywowany względami naukowymi i
dydaktycznymi.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowała o otwarciu powyższych
konkursów.
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Ad.10.
Kierownik dziennych studiów doktoranckich, prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, przedstawił
sprawozdanie z działalności tych studiów. Zaznaczył, iż wyniki studiów w roku akademicki
2014/2015 były lepsze niż w roku akademickim 2013/2014. Obronionych zostało 5
doktoratów, dalsze 4 obrony są ustalone, a 3 prace są recenzowane. Odbyły się zajęcia z
zaawansowanej mikroekonomii, makroekonomii, wykład z prof. Oddedem Starkiem, zajęcia z
dydaktyki szkoły wyższej (które cieszyły się zainteresowanie wśród studentów) oraz wykład z
filozofii. Stopień zdawalności był wyższy niż w roku akademickim 2014/2015 – dotyczy to
zwłaszcza egzaminu z makroekonomii. W przypadku publikacji i konferencji w roku
akademickim 2014/2015 doktoranci opublikowali 7 artykułów w czasopismach polskich, 8
artykułów w czasopismach zagranicznych, 25 osób wygłosiło referaty na konferencjach
polskich, a 22 osoby na konferencjach zagranicznych. Doktoranci uzyskali też 6 grantów z
NCN.
Ad.11.
Kierownik zaocznych studiów doktoranckich, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, przedstawił
sprawozdanie z działalności tych studiów. Obecnie na studiach tych jest 31 doktorantów.
Tendencja liczby uczestników jest niestety spadkowa co wynika z wielu powodów. Jednak do
najważniejszych zaliczyć można fakt, iż coraz mniej instytucji opłaca studia doktoranckie za
swoich studentów. W roku akademickim 2014/2015 obronione zostały trzy doktoraty. Prof.
dr hab. Krzysztof Opolski zauważył, iż poziom powstających prac doktorskich jest dobry,
jednak pojawiają się problemy ze zdawaniem egzaminów.
Ad.12.
Dr Katarzyna Kopczewska poinformowała o powodzie nieprzygotowania w terminie
sprawozdania z efektów kształcenia. Jest nim konieczność przygotowania i zgłoszenia do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego programów studiów I stopnia. Powyższe
sprawozdanie zostanie przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału w marcu 2016.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska jeszcze raz poinformowała o konieczności
osobistego usunięcia working papers z PBN. Jednocześnie pojawi się możliwość ich wpisania
na stronie internetowej Wydziału w osobnej zakładce dotyczącej working papers.
Prof. dr hab. J.J. Michałek zaprosił wszystkich pracowników na spotkanie świąteczne, które
odbędzie się 18 grudnia o godz.15:00.
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