Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z dnia 11.10.2006
Przed rozpoczęciem procedowania zgodnie z ustalonym porządkiem dziennym Dziekan, prof.
Tomasz Żylicz ogłosił wyniki konkursu fotograficznego ogłoszonego wśród studentów na
fotografię wydziału. Prof. Marek Okólski oglądając nagrodzone zdjęcia zasugerował
utworzenie na dachu wydziału klubu dla pracowników. Dziekan wręczył także jubileuszowe
dyplomy dr Małgorzacie Kuli, prof. Urszuli Sztanderskiej oraz prof. Włodzimierzowi
Siwińskiemu oraz poprosił o przesunięcie na początek obrad, przed pkt 3, pktu 19 porządku
dziennego. Pkt 16 został skreślony z porządku dziennego.
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu i informacje Dziekana. Informacje Dziekana w
formie pisemnej załączono do niniejszego sprawozdania. Informacje z posiedzenia
Senatu
a. Senat przyjął uchwałę o zatrudnieniu prof. prof. Urszuli Sztanderskiej i
Mieczysława Sochy na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
b. Od 2008 roku obowiązywać będzie urzędowy system przeliczania punktacji
starych matur na punktację nowych.
c. Raport uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej pokazał zauważalną grupę
kandydatów składających dokumenty zarówno na ekonomię, jak i kierunki
ścisłe (matematyka, fizyka).
d. Wg badań zaprezentowanych przez Dziekana Wydz. Zarządzania studenci
reagują na informacje przekazywane drogą elektroniczną silniej niż na
informacje przekazywane innymi kanałami
e. Nowe czesne za płatne studia w jednostkach UW musi być ogłaszane z co
najmniej półrocznym wyprzedzeniem.
2. Prodziekan, dr hab. Jerzy Kudła przedstawił sprawozdanie z procesu rekrutacji w 2006
roku ( w załączeniu).
3. Prof. Andrzej Lubbe wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza
Dobroczka przygotowującego rozprawę doktorską pt. Bilans płatniczy a stabilność
gospodarcza. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu
przewodu (głosowało 27 osób, za: 26, wstrzymało się: 1; przeciw: 0.
4. Prof. Włodzimierz Siwiński zarekomendował Radzie Wydziału w imieniu Komisji,
której przewodniczy, wniosek dotyczący wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora nauk ekonomicznych oraz wyznaczenie recenzentów dorobku
naukowego dr. hab. prof. UW Jacka Kochanowicza. W tajnym głosowaniu Rada
przyjęła wniosek jednogłośnie (głosowało 26 osób). Na recenzentów wybrano prof.
Aleksandra Łukaszewicza (WNE UW) (26 głosów, za: 22; wstrzymało się:0; przeciw:
1; nieważne: 3) oraz prof. Zbigniewa Landaua (SGH) (26 głosów, za:25, wstrzymało
się: 0; przeciw: 0; nieważny: 1).
5. Prof. Wojciech Maciejewski zarekomendował Radzie Wydziału w imieniu Komisji,
której przewodniczy, wniosek dotyczący wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora nauk ekonomicznych oraz wyznaczenie recenzentów dorobku
naukowego dr. hab. prof. Uniwersytetu w Leicester Wojciechowi Charemzie. W
trakcie dyskusji prof. Jerzy Kleer pytał o książkę profesorską kandydata a prof.
Aleksander Łukaszewicz o to, czy posiada polskie obywatelstwo. Po wyjaśnieniu tych
kwestii w tajnym głosowaniu Rada przyjęła wniosek przy jednym głosie przeciwnym
(27 głosów, za: 26; wstrzymało się: 0; przeciw: 1; nieważnych: 0). Na recenzentów
wybrano prof. Brunona Góreckiego (WNE UW) (27 głosów, za: 23, wstrzymało się:1;

przeciw: 0; nieważne: 3) oraz prof. Jacka Osiewalskiego (AE w Krakowie) (27
głosów, za: 23, wstrzymało się: 1; przeciw: 0; nieważne: 3).
6. Prof. Jerzy Wilkin wnioskował w imieniu Komisji, której przewodniczy, o otwarcie
przewodu habilitacyjnego oraz wyznaczenie recenzentów dorobku naukowego dr.
Marka Stefańskiego. Praca habilitacyjna dr. Stefańskiego ma tytuł: Kierunki ewolucji
sektora bankowego w Polsce po roku 1989. Rada Wydziału przyjęła wniosek
Komisji. Głosowało 23 osoby (za: 16; wstrzymało się: 6; przeciw: 1; nieważnych: 0).
Na recenzentów wybrano prof. Władysława Bakę (WNE UW) (24 głosy; za: 22,
wstrzymało się: 1; przeciw: 0; nieważny: 1) oraz prof. Alfreda Janca (AE w Poznaniu)
(24 głosy: za: 21; wstrzymało się:0; przeciw: 2; nieważny: 1).
7. Dziekan wnioskował o powołanie recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Adama
Koronowskiego w związku z zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na czas określony w Katedrze Bankowości i Finansów. Na recenzentów wybrano prof.
Bogusława Pietrzaka (SGH) oraz prof. Witolda Kozińskiego (WNE UW).
8. Dziekan wnioskował o powołanie recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Janusza
Kudły w związku z zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
określony w Katedrze Bankowości i Finansów. Na recenzentów wybrano prof. Józefa
Garczarczyka (AE w Poznaniu) oraz prof. Władysława Sztybera (WNE UW).
9. Dziekan wnioskował o zatrudnienie dr. hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony w Katedrze Statystyki i
Ekonometrii. Rada Wydziału poparła wniosek jednogłośnie (35 głosów: za: 35,
wstrzymało się: 0, przeciw: 0, nieważnych: 0).
10. Dziekan przedstawił wniosek komisji konkursowej o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha
Otto na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii. Rada Wydziału poparła wniosek (40 głosów; za: 39,
wstrzymało się: 0, przeciw: 1; nieważnych: 0).
11. Dziekan wnioskował o powołanie recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Dariusza
Dziuby w związku z zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Na
recenzentów wybrano jednogłośnie prof. Krzysztofa Opolskiego (WNE UW) oraz
prof. Bogdana Stefanowicza (SGH).
Dziekan przypomniał, że jest to sprawa, którą wydział wnioskuje po raz drugi i
wyjaśnił powody, dla których Komisja Senatu UW ds. Polityki Kadrowej odrzuciła
poprzedni wniosek. Prof. Mirosława Lasek podkreśliła znaczenie i wartość
dotychczasowego dorobku naukowego, w tym publikacji książkowych dr. hab.
Dariusza Dziuby.
12. Prof. Włodzimierz Siwiński wnioskował w imieniu Komisji, której przewodniczy, o
dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. Andrzeja Cieślika. Rada Wydziału
przyjęła wniosek komisji. Głosowało 27 osób (za: 25; wstrzymało się: 2; przeciw: 0;
nieważnych: 0).
Prof. Jan Jakub Michałek podkreślił, że książka habilitacyjna dr. Andrzeja Cieślika
otrzymała nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego.
13. Prof. Krzysztof Opolski przedstawił wniosek o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej
mgr. Dominiki Gadowskiej-Kaczmarczyk z ‘’ Rola marki w tworzeniu wartości
dodanej firmy’’ na ‘’Ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych-identyfikacja,
pomiar i przeciwdziałanie’’. Rada Wydziału poparła wniosek. Głosowało 27 osób (za:
25; wstrzymało się: 1; przeciw: 1; nieważnych: 0).
14. Prof. Jerzy Kleer wnioskował o powołanie komisji i recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Katarzyny Kopczewskiej. Na recenzentów wybrano prof. Jerzego
Wilkina (WNE UW) (27 głosów; za: 23; wstrzymało się: 2; przeciw: 0; nieważnych:

2) oraz prof. Rogera Bivanda (Norweska Wyższa Szkoła Handlowa) (27 głosów; za:
24; wstrzymało się: 0; przeciw: 1; nieważnych: 1).
15. Prof. Jerzy Kleer wnioskował o powołanie komisji i recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Alexandra Kupa. Na recenzentów wybrano prof. Mariana
Wiśniewskiego (WNE UW) (25 głosów; za: 23; wstrzymało się: 0; przeciw: 0;
nieważnych: 2), prof. Ireny Hejduk (SGH) (27 głosów; za: 23; wstrzymało się: 1;
przeciw: 0; nieważnych: 3) oraz prof. Dietmara Strube (Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Goerlitz) (26 głosów; za: 20; wstrzymało się: 1; przeciw: 1; nieważnych: 4).
16. Prof. Marek Bednarski wnioskował o powołanie komisji i recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Elżbiety Płusy. Na recenzentów wybrano prof. Krzysztofa
Opolskiego (WNE UW) (27 głosów; za: 23; wstrzymało się: 2; przeciw: 0;
nieważnych: 2) oraz prof. Elżbietę Kryńską (Uniwersytet Łódzki) (26 głosów; za: 23;
wstrzymało się: 1; przeciw: 0; nieważnych: 2).
17. Prof. Krzysztof Opolski wnioskował o powołanie komisji i recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Dominiki Gadowskiej-Kaczmarczyk. Na recenzentów wybrano prof.
Witolda Kozińskiego (WNE UW) (27 głosów; za: 26; wstrzymało się: 0; przeciw: 0;
nieważnych: 1) oraz prof. Bogusława Pietrzaka (SGH) (26 głosów; za: 25; wstrzymało
się: 0; przeciw: 0; nieważnych: 1).
18. Prof. Władysław Baka wnioskował o powołanie komisji i recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Beaty Zdanowicz. Na recenzentów wybrano prof. Witolda
Kozińskiego (WNE UW) (27 głosów; za: 26; wstrzymało się: 0; przeciw: 0;
nieważnych: 1) oraz prof. Jana Szambelańczyka (AE w Poznaniu) (27 głosów; za: 26;
wstrzymało się: 1; przeciw: 0; nieważnych: 0).
19. Prof. Jerzy Wilkin wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Michała
Matula przygotowującego w trybie eksternistycznym rozprawę doktorską Financial
behaviours and vulnerability to poverty. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (21
osób głosowało).
20. Prof. Wojciech Maciejewski przedstawił sprawozdanie z działalności studiów
doktoranckich WNE UW (tekst w załączeniu). Sprawozdanie zostało przyjęte.
21. Prof. Wojciech Maciejewski przedstawił wyniki rekrutacji na studia doktoranckie
WNE UW w r. 2006. Zgłosiło się 7 kandydatów, 4 przeszło procedurę kwalifikacyjną,
dodatkowo 1 osoba została przyjęta warunkowo (pod warunkiem nostryfikacji
dyplomu).
22. Dziekan przedstawił propozycję uchwały Rady Wydziału określającej zasady
egzaminów doktorskich obowiązujące osoby piszące doktorat eksternistycznie i
chcące go bronić na WNE UW (treść w załączeniu). Prof. Igor Timofiejuk wyraził
wątpliwość czy proponowane regulacje są zgodne z prawem, Dziekan wyjaśnił że tak.
Prof. Jerzy Wilkin i prof. Jan Jakub Michałek pytali, czy te regulacje obowiązują
również osoby będące już w trakcie procedury. Dziekan uznał, że sytuacje wyjątkowe
musza być rozstrzygane indywidualnie. Uchwała została przyjęta w głosowaniu
jawnym, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym.
23. Dziekan postawił wniosek o zgodę na zewnętrzne zatrudnienie dr. hab. Janusza Kudły.
Wniosek został przyjęty. Głosowało 40 osób, 27 były za, 7 wstrzymało się od głosu, 5
było przeciw, 1 głos był nieważny.
24. Prodziekan, dr hab. Jerzy Kudła przedstawił listę studentów zgłoszonych jako
kandydatów do stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wniosek o
zaakceptowanie tej listy Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie.
25. Sprawy różne
a. Wybory do Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów. Po dyskusji nad wyborem
kandydata spoza Wydziału Rada Wydziału podjęła następujące decyzje.
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Wydział zgłosił dwóch kandydatów: prof. Jerzego Kleera (WNE UW,
jednogłośnie) i prof. Elżbietę Domańską (SGH, za: 16, wstrzymało się: 8;
przeciw: 2).
Problem, czy WNE przygotowuje do podjęcia pracy księgowego. Dziekan
zaproponował stosowny dopisek na dyplomie, ale w trakcie dyskusji uznano,
że wymagałoby to uwzględnienia kryteriów ministerialnych, które nie są
spełniane przez Wydział. W związku z tym Dziekan wycofał swój wniosek.
Dziekan zaproponował dr. Macieja Sobolewskiego na kandydata Wydziału na
członka Komisji Senackiej ds Studenckich i Procesu Kształcenia. W
głosowaniu jawnym Rada Wydziału przyjęła propozycję, przy jednym głosie
wstrzymującym.
Dziekan przedstawił wniosek o zwolnienie z procedury nostryfikacyjnej pana
Krzysztofa Liszewskiego i uznaniem dyplomu MA in International Economics
za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce. Rada
Wydziału przyjęła wniosek. Głosowało 29 osób, 27 było za, 0 wstrzymało się
od głosu, 0 było przeciw, 2 głosy były nieważne.
Dziekan wyjaśnił, dlaczego przesunięto termin głosowania nad nostryfikacją
dyplomu pana Alexisa Tala (Kamerun). Wynikło to z przyczyn formalnych.
Dziekan wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie seminariów
magisterskich przez Katarzynę Kowalską (przyjęty przy 2 głosach
wstrzymujących i jednym przeciw); Annę Białek-Jaworską (przyjęty przy 5
głosach wstrzymujących i jednym przeciw) oraz Katarzynę MetelskąSzaniawską (przyjęty przy 6 głosach wstrzymujących i jednym przeciw).
Dziekan wnioskował o roczny urlop bezpłatny dla pani Ewy Matejko,
zatrudnionej na stanowiska asystenta przy Ośrodku Badań nad Migracjami, a
finansowanym przez UW. Na jej miejsce na ten okres przyjęta zostanie inna
osoba. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Prof. Marek Bednarski wnioskował o rozwiązanie problemu konserwacji
nagłośnienia w Auli A.
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