Porządek posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w dniu 17.01.2018 r.
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 grudnia 2017 r. –
ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
3. Informacje dziekana - ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania
stopnia doktora w dyscyplinie ‘’Finanse” – ref. prof. prof. dr hab. J.J. Michałek
5. Zatrudnienie dr. Tomasza Gajderowicza na stanowisku adiunkta w Katedrze
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
6. Zatrudnienie dr Agaty Górny na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomii Ludności
i Demografii – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
7. Zatrudnienie zwycięzcy konkursu na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii
– ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
8. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina Pieńkowskiego (Wpływ zmian kursu
walutowego oraz kredytów walutowych dla gospodarstw domowych na inflację w
Polsce) – ref. dr hab. R. Kokoszczyński, prof. UW
9. Wyznaczenie promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Pieńkowskiego –
ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
10. Zmiana Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J.J. Michałek
11. Podział dodatkowych środków przyznanych przez MNiSW w ramach dotacji bazowej
na utrzymanie potencjału badawczego – ref. dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof.
UW
12. Uchwała w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku
akademickim 2018/2019 – ref dr hab. K. Kopczewska
13. Uchwała w sprawie warunków rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim
2019/2020 – ref dr hab. K. Kopczewska
14. Sprawy różne.
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z dnia 17.01.2018 r.
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Rozpoczynając posiedzenie Rady Wydziału Dziekan Jan Jakub Michałek przypomniał o
odbywającej się sesji zdjęciowej. Zachęcił pracowników do wzięcia udziału w tej sesji lub o
wykonanie zdjęcia w późniejszym terminie.
Ad.1.
Porządek Rady Wydziału został przekazany wcześniej pracownikom WNE. Dziekan J.J.
Michałek zaproponował uzupełnienie porządku Rady o punkt 12a: Uchwała w sprawie opłat
za usługi edukacyjne na studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019, referowany
przez prof. dr. hab. J. Kudłę.
Porządek Rady Wydziału z proponowaną zmianą został przyjęty w głosowaniu jawnym przy
jednym głosie wstrzymującym się.
Ad.2.
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13.12.2017 został zamieszczony na stronie
WNE. Dr hab. prof. UW Ryszard Kokoszczyński zgłosił szereg poprawek o charakterze
technicznym do przedstawionej wersji protokołu.
Protokół z proponowanymi poprawkami został zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
Ad.3.
W dniu 20 grudnia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UW. Większość
punktów dotyczyła zmian i aktualizacji programów nauczania na różnych wydziałach oraz
akceptacji wniosków awansowych (profesorowie UW). Sprawy te nie dotyczyły WNE.
Prof. dr hab. J.J. Michałek poinformował, że dwie sprawy były szerzej dyskutowane podczas
tego posiedzenia. Po pierwsze, odbyła się wstępna dyskusja na temat zmian w Statucie UW
związanych z wdrażaniem zintegrowanego systemu informatycznego bibliotek Uniwersytetu
Warszawskiego oraz możliwych zmian dotyczących centralnego systemu wypożyczania
książek. Niektórzy dziekani wyrażali sprzeciw przeciwko możliwej integracji bibliotek z
BUW (ale nie systemów) oraz wyrażali obawy, że wspólne zasady wypożyczeń są trudne do
zaakceptowania i nie uwzględniają specyfiki jednostek (np. Wydziału Orientalistycznego). W
efekcie rozwinęła się bardzo szeroka dyskusja na temat roli bibliotek wydziałowych. Dziekan
J.J. Michałek zasugerował, iż Wydział NE również będzie musiał podjąć decyzję - w długim

horyzoncie czasowym - czy i w jakim zakresie utrzymywać bibliotekę wydziałową po
przeniesieniu Wydziału na Powiśle.
Drugą dyskutowaną sprawą były zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Prorektor A. Tarlecki poinformował, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązywać
będą zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące pracowników
Uniwersytetu przynajmniej w dwóch zakresach. „Po pierwsze zmiana przepisów dotyczących
możliwości naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców korzystających z
praw autorskich. Z jednej strony, podwyższony został limit kosztów, które można odliczyć z
tego tytułu (zmieniony art. 22 ust. 9a ustawy). Z drugiej jednak strony, nowe przepisy
ograniczają możliwość naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń
twórców tylko w ramach ustalonej zamkniętej listy dziedzin działalności, wykluczając
całkowicie taką możliwość dla wynagrodzeń w pozostałych dziedzinach (nowy art. 22 ust. 9b
ustawy). Wśród dziedzin, dla których ta możliwość pozostaje, wymieniona jest działalność
naukowo-dydaktyczna, ale nie jest wymieniona ani działalność naukowa, ani dydaktyczna.
Nie jest więc jasne, dla wynagrodzeń których grup pracowników uczelni nadal może być
stosowana możliwość naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów.” Prorektor Tarlecki
poinformował, że wraz z innymi uczelniami Uniwersytet stara się uzyskać jednoznaczną
interpretację tych przepisów. Oznacza to dużą niepewność sytuacji prawnej i zapewne
konieczność zmian w sposobie naliczania kosztów uzyskania przychodu i wysokości
pobieranych zaliczek na poczet podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
Uniwersytetu już od stycznia 2018 r. Do czasu wydania wiążącej interpretacji nowych
przepisów, Uniwersytet zamierza utrzymać dotychczasowy sposób naliczania kosztów
uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach
naukowo-dydaktycznych, naukowych lub dydaktycznych. Prorektor Tarlecki stwierdził, że
niestety nowe przepisy nie dają podstaw do stosowania 50% kosztów uzyskania dla
wynagrodzeń innych grup pracowników uczelni. Prorektor Tarlecki poinformował również,
że nie będzie już możliwości rozliczenia podatku dochodowego pracowników za
pośrednictwem Uniwersytetu.
Prorektor M. Duszczyk poinformował, że podpisano trzy umowy o współpracy, w tym jedną
o charakterze ogólnouczelnianym, dotyczącą przystąpienia Uniwersytetu do sieci The Silkroad Universities Network (SUN) oraz dwie umowy wydziałowe z Uniwersytetem ParisSorbonne połączonym z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie. Dziekan J.J. Michałek
zaznaczył, że WNE UW jest jedynym wydziałem z Polski, który uczestniczy w umowie
dotyczącej Szlaku Jedwabnego.
W 2018 roku WNE będzie obchodził 65-lecie istnienia. W związku z tym Wydział
przygotowuje się do zorganizowania balu i sesji jubileuszowej w listopadzie 2018 roku.
Planowane jest, by bal odbył się w sali balowej któregoś z warszawskich hoteli. Bal będzie
stanowił okazję do integracji z absolwentami oraz promocji Wydziału. Prof. dr hab. J.J.
Michałek zwrócił się z prośbą do kierowników katedr i zakładów o przygotowanie
materiałów (posterów) informujących o osiągnięciach katedr/zakładów. Poinformował także,
iż w nadchodzących tygodniach Biuro Rekrutacji i Promocji (BRiP) skontaktuje się z
kierownikami zakładów i katedr w sprawie planowanej produkcji plakatów informujących o

działalności naukowej. BRiP zaprojektuje szablon plakatów, a po uzupełnieniu ich treści
merytorycznej, zleci druk.
W nadchodzących tygodniach BRiP wyśle do pracowników WNE wiadomość z prośbą o
rekomendację osób (absolwentów, VIP-ów), które należałoby zaprosić na galę jubileuszową
planowaną w listopadzie 2018. Rekomendacje, którym towarzyszyć będą adresy mailowe,
pozwolą w sposób bardziej efektywny dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych
udziałem w obchodach Jubileuszu 65-lecia. Dziekan J.J. Michałek zaznaczył, iż liczy na
współpracę wszystkich pracowników.
Dziekan J.J. Michałek przypomniał również, że w ramach obchodów jubileuszowych 65-lecia
WNE w dniach 24-26 maja 2018 r. będzie zorganizowany workshop RCEA-Poland
poświęcony zagadnieniom makroekonomicznym i finansowym. Gościem honorowym (keynote speaker) będzie prof. Stephen Cecchetti (http://people.brandeis.edu/~cecchett/).
Organizatorem wydarzenia jest dr hab. J. Siwińska-Gorzelak. Dziekan zachęcił do aktywnego
udziału pracowników WNE i naukowców z innych uczelni.
W tym roku w dniach 3-5 lipca 2018 odbędzie się również doroczna konferencja WIEM.
Gościem honorowym będzie prof. Ariel Rubinstein. Po zakończeniu konferencji WIEM, w
dniu 6 lipca, odbędzie się 6-godzinne seminarium prof. Tomasza Strzałeckiego z Harvard
University dla doktorantów nt. teorii wyboru stochastycznego. Dziekan zaapelował do
promotorów, aby zachęcali swych doktorantów do uczestnictwa w tym seminarium.
Trwają prace nad zwiększeniem przejrzystości strony wydziałowej. Pracami kieruje dr hab.
prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska. Dziekan zachęcił do zgłaszania postulatów w tym
zakresie.
Zakończyła się dyskusja nad przyszłością jednostki uniwersyteckiej Międzywydziałowe
Studia Ochrony Środowiska. Od stycznia 2018 roku międzywydziałowa jednostka MSOŚ
przestaje funkcjonować, natomiast kierunek studiów pod nazwą MSOŚ będzie kontynuowany
przez co najmniej dwa lata w ramach działającego od dawna i z sukcesami Uniwersyteckiego
Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Kolejnym
zadaniem Centrum jest otwarcie w roku 2019 studiów magisterskich w języku angielskim pod
nazwą Sustainable Development. Nowym Dyrektorem UCBS został wybrany przez J.M.
Rektora pracownik WNE dr hab. prof. UW Jerzy Śleszyński. Z tej okazji prof. dr hab. J.J.
Michałek złożył mu serdeczne gratulacje. Zaznaczył, iż jest to duży sukces, który powinien
wzmocnić Wydział.
Dr hab. prof. UW Jerzy Śleszyński poinformował, iż UCBS podejmuje działania idące w
trzech kierunkach: prowadzenia działalności naukowej, rozwijania kontaktów zagranicznych
oraz utrzymywania wymiany myśli i osób; prowadzenia działalności dydaktycznej na
kierunkach MSOŚ i na nowym studiach Sustainable Development; oraz uruchomienia nowej
jednostki uniwersyteckiej stanowiącej scalenie dwóch dotychczas funkcjonujących. Zaprosił
osoby mające osiągnięcia w dziedzinie ekonomii środowiskowej do współpracy.
Planowany jest X Kongres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na posiedzeniu rady
programowej Kongresu prof. dr hab. J.J. Michałek przekonywał, aby w trakcie Kongresu

pokazywać nowe dziedziny ekonomii takie jak ekonomię eksperymentalną, ekonomię
ochrony środowiska oraz data science. Wyraził nadzieję, iż zostaną one również włączone do
programu Kongresu. Zachęcał również do tego, aby część obrad odbyła się w języku
angielskim. Spotkało się to z mniejszym entuzjazmem, ale zgodzono się, że będzie można
przesyłać teksty w języku angielskim. Kongres może być to okazją do pokazania dorobku
pracowników Wydziału.
Dziekan J.J. Michałek poinformował, że 14 marca (w środę) o godz. 13.15 planowane jest
spotkanie Kolegium Dziekańskiego z kierownikami katedr i zakładów. Przedmiotem
spotkania będą bieżące problemy Wydziału, a także zapoczątkowanie dyskusji o nowej
strategii Wydziału oraz długookresowych zmianach w otoczeniu instytucjonalnym w związku
z nową ustawą o szkolnictwie. Tematy te członkowie Kolegium Dziekańskiego chcieliby
także przedyskutować na zebraniach poszczególnych katedr w nadchodzących miesiącach. W
celu pogłębienia dyskusji, Dziekan zaproponował, by wcześniej odbyły się spotkania z
pracownikami, w których wyraziliby oni swoje oczekiwania. Zwrócił się z prośbą do
kierowników katedr i zakładów o przekazanie terminów planowanych spotkań. Wcześniej
odbyły się już dwa spotkania Kolegium Dziekańskiego z członkami katedr i zakładów i były
bardzo interesujące.
Zakończyły się rozmowy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
UW dotyczące uruchomienia wspólnych licencjackich studiów europejskich po angielsku
(European Politics and Economics). Studia te mają być prowadzone na WNPiSM, a jego
absolwenci będą otrzymywali dyplom WNPiSM. Natomiast WNE uczestniczył w
opracowaniu programu studiów, a pracownicy WNE będą prowadzić zajęcia o profilu
ekonomicznym. Komisja Dydaktyczna WNE wyraziła wstępną pozytywną opinię w tej
sprawie. Ostateczny program tych studiów zostanie przedstawiony na następnej Radzie
Wydziału.
Dziekan J.J. Michałek przekazał prof. dr hab. Barbarze Liberdzie oraz dr hab. Wojciechowi
Otto dyplomy jubileuszowe wraz z listem od JM Rektora M. Pałysa z gratulacjami,
życzeniami oraz podziękowaniem za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój uczelni.
Ad 4.
Dziekan J.J. Michałek poinformował, iż, po konsultacjach z Kierownikami Katedry
Bankowości, Finansów i Rachunkowości oraz Zakładu Finansów Ilościowych, została podjęta
decyzja o złożeniu wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w
dyscyplinie ‘’Finanse”. W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba samodzielnych
pracowników naukowych, z których część ma dorobek z szeroko rozumianej dyscypliny
finansów. Dodatkowym argumentem wzmacniającym uzasadnienie wniosku jest bardzo dobra
pozycja naukowa całego Wydziału, potwierdzona przyznaniem kategorii naukowej A+ dla
WNE. Do osób wymienionych we wniosku (13 osób) będą wysyłane pytania dotyczące
informacji na ich temat oraz na temat wszczętych przewodów doktorskich oraz obronionych
rozpraw.
Dr hab. W. Otto zadał pytanie, czy kierunek Finanse jako dziedzina ma zniknąć.

Dziekan J.J. Michałek odpowiedział, że zgodnie z ostatnimi informacjami dziedzina ta
pozostanie. Z tego też względu posiadanie dodatkowych uprawnień pomoże wykorzystać w
pełni dydaktyczny i naukowy potencjał Wydziału.
Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie złożenia wniosku o przyznanie
uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Finanse w głosowaniu jawnym.
Ad.5.
17 stycznia 2018 odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej, na której
zajmowano się sprawą przedłużenia zatrudnienia dr. Tomasza Gajderowicza na czas
nieokreślony na stanowisku adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego. Wnioski z posiedzenia Komisji przedstawił jej Przewodniczący dr hab. prof.
UW M. Wiśniewski.
Dr hab. prof. UW M. Wiśniewski poinformował, iż dr T. Gajderowicz jest od dwóch lat
adiunktem na WNE UW oraz że jest to jego pierwsze miejsce pracy po obronie doktoratu w
2015 r. Komisja Konkursowa oceniła jego dorobek pozytywnie. W ciągu ostatnich czterech
lat dr T. Gajderowicz opublikował 10 publikacji, z czego większość w czasopismach z IF.
Dr hab. prof. UW M. Wiśniewski przedstawił wynik głosowania Komisji Konkursowej.
Komisja głosowała jednogłośnie za przedłużeniem zatrudnienia dr. T. Gajderowicza (15
głosów za).
W głosowaniu tajnym za przedłużeniem zatrudnienia dr. T. Gajderowicza na czas
nieokreślony na stanowisku adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego oddano 41 głosów: 41 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad.6.
17 stycznia 2018 odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej, na której został
rozstrzygnięty konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii.
Jedynym kandydatem na to stanowisko była dr hab. Agata Górny. Wnioski z posiedzenia
Komisji przedstawił jej Przewodniczący dr hab. prof. UW M. Wiśniewski. Poinformował on,
iż ze względu na to, że dr hab. A. Górny była jedyną kandydatką, jest wieloletnim
pracownikiem WNE UW oraz niedawno zakończyła proces habilitacyjny, Komisja
jednogłośnie wystąpiła o przyznanie jej tego stanowiska.
Dziekan J.J. Michałek zaproponował dołączenie dr hab. Agaty Górny do składu trzeciej
Komisji doktorskiej w przypadku zatrudnienia jej na WNE.
W głosowaniu tajnym za przedłużeniem zatrudnienia dr hab. A. Górny na stanowisku
adiunkta w Zakładzie Ekonomii Ludności i Demografii oddano 40 głosów: 39 głosy za, 0
przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 7.
Podczas tego samego posiedzenia Wydziałowej Komisji Konkursowej rozstrzygnięto konkurs
na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii. Jedynym kandydatem był dr Jan
Witajewski-Baltvilks. Wnioski z posiedzenia Komisji ponownie przedstawił jej

Przewodniczący dr hab. prof. UW M. Wiśniewski. Przedstawił on przebieg dotychczasowej
kariery naukowej dr. J. Witajewskiego-Baltvilksa. Kandydat zdobył dyplom licencjata w
London School of Economics w 2008 r. Następnie uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie
Cambridge oraz w European University Institute we Florencji (2009 i 2010 r.). Tytuł doktora
zdobył w 2015 r. również w European University Institute we Florencji. Od 2015 r. pracował
w Instytucie Badań Strukturalnych. Dotychczas opublikował 5 artykułów, z czego 4 w
czasopismach z IF. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół mikroekonomii
oraz teorii wzrostu.
Komisja Konkursowa jednogłośnie wystąpiła za zatrudnieniem dr. J. WitajewskiegoBaltvilksa na WNE UW.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. J. Witajewskiego-Baltvilksa na stanowisku
adiunkta w Katedrze Mikroekonomii oddano 40 głosów: 39 głosy za, 0 przeciw, 1
wstrzymujący się.
Ad. 8
Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego pana mgr. Marcina Pieńkowskiego,
zatytułowanego „Wpływ zmian kursu walutowego oraz kredytów walutowych dla
gospodarstw domowych na inflację w Polsce”. Sprawę zreferował dr hab. R. Kokoszczyński,
prof. UW.
Dr hab. prof. UW R. Kokoszczyński poinformował, że mgr Marcin Pieńkowski jest
studentem zaocznych studiów doktoranckich. W rozprawie doktorskiej analizuje skutki zmian
kursu walutowego w krajach, w których dużą część zobowiązań stanowią kredyty w walutach
obcych. Efekty zmian kursu mogą być w tych krajach inne niż tradycyjne skutki opisane w
teorii.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Marcina Pieńkowskiego pt.
„Wpływ zmian kursu walutowego oraz kredytów walutowych dla gospodarstw domowych na
inflację w Polsce” oddano 21 głosów. Wynik głosowania: 21 głosów za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących się.
Ad. 9
Dziekan J.J. Michałek zaproponował, by promotorem rozprawy doktorskiej mgr. Marcina
Pieńkowskiego był dr hab. prof. UW R. Kokoszczyński.
W głosowaniu tajnym za wyznaczeniem dr. hab. prof. UW R. Kokoszczyńskiego na
promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Pieńkowskiego oddano 21 głosów,
wszystkie głosy były za.
Ad.10.
Zaproponowane zostały stosunkowo niewielkie zmiany Regulaminu Wydziału Nauk
Ekonomicznych. Główna zmiana dotyczy utworzenia odrębnej Sekcji ds. Badań i Publikacji.
Dziekan J.J. Michałek zaznaczył, że stworzenie wyraźnego wsparcia dla obsługi procesu
przygotowywania i realizacji wniosków o różnego rodzaju granty dobrze się sprawdziło i
przyczyniło do lepszej realizacji większej liczby grantów. Poza tym zmierzamy stopniowo do

profesjonalizacji pisma wydziałowego (Central European Economic Journal).
Wyodrębnienie tej Sekcji powinno dodatkowo usprawnić realizację tych celów. Zadania
Sekcji są opisane w par. 30a Regulaminu. Zgodnie z nowym Regulaminem, również
Pracownia Informatyczna zmieniłaby nazwę na Sekcję IT.
Ponadto, dokonano korekty w paragrafie 19, dotyczącym składu Komisji Konkursowej, ze
względu na zmiany w Statucie UW. Obecnie przynajmniej 20% członków Komisji
Konkursowej muszą stanowić pracownicy naukowi spoza WNE. W związku z tym Komisja
konkursowa będzie obradowała w składzie co najmniej dwunastoosobowym.
Dr hab. Paweł Strawiński zadał pytanie, czym się różni biuro od sekcji oraz zgłosił
zastrzeżenia dotyczące stosowania anglicyzmów jak „sekcja IT” oraz „grant”.
Prof. dr hab. Barbara Liberda spytała, czy Komisja konkursowa musi być tak duża.
Zauważyła, że przy mniejszym składzie Komisji łatwiej byłoby osiągnąć 20% członków
spoza WNE.
Dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem Rektora
Komisja konkursowa powinna pokrywać duży zakres kompetencji. Obecnie Komisja liczy 18
osób (12 osób z WNE oraz 6 spoza). Aby posiedzenie było ważne, 2/3 składu Komisji musi
wziąć w nim udział. Zasugerował, aby po roku funkcjonowania Komisji w takim składzie
wrócić do tego pytania i wówczas ewentualnie ograniczyć skład Komisji.
Dziekan J.J. Michałek dodał, że na razie jest to pewien eksperyment, który jest
przeprowadzany na wszystkich wydziałach. Przychylił się do propozycji, by przyjąć obecne
rozwiązania i ewentualnie za rok dokonać korekty składu Komisji. Odnosząc się do pytania
dr. hab. P. Strawińskiego przyznał, że nie ma istotnej różnicy pomiędzy biurem a sekcją.
Natomiast jeśli chodzi o anglicyzmy, wskazał, że określenie „grant” jest używane w
nomenklaturze NCN. Określenie „IT” również jest często używane i może być bardziej
zrozumiałe dla studentów zagranicznych, których jest coraz więcej na Wydziale Nauk
Ekonomicznych.
Dr hab. K. Kopczewska wyjaśniła dodatkowo, że w zmianie nazwy z biura na sekcję chodzi o
ujednolicenie nazewnictwa wewnątrz wydziału.
Dr hab. prof. UW R. Kokoszczyński zgłosił szereg uwag dotyczących numeracji paragrafów,
kolejności zawartych treści oraz interpunkcji (zmieniała znaczenie w par. 26).
Dr hab. Cecylia Leszczyńska zauważyła, że w Regulaminie nie wymieniono biblioteki. Dr
hab. P. Strawiński zgłosił natomiast, że nigdzie nie zaznaczono, że sekcja IT zajmuje się
również oprogramowaniem.
Dziekan J.J. Michałek wskazał, że biblioteka jest wymieniona w par. 3, ale przyznał, że
powinna być też wymieniona w par. 25. Stwierdził, że zgłaszane poprawki zostaną
wprowadzone i przesłane, a głosowanie nad zmianami w Regulaminie odbędzie się na
następnej Radzie Wydziału.
Ad.11.

W związku z uzyskaniem kategorii naukowej A+, Wydział otrzymał informację o przyznaniu
przez MNiSW dodatkowych środków w ramach dotacji bazowej na utrzymanie potencjału
badawczego. Proponowane zasady podziału środków BST na rok 2018 przedstawiła
Pełnomocnik dziekana ds. finansowych dr hab. U. Sztandar-Sztanderska, prof. UW.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska poinformowała, że w grudniu 2017 przyznano
środki w wysokości 626 tys. zł. Są to środki na 2017 r., ale można je wykorzystywać również
w 2018 r. na cele badawcze. Z tej kwoty zostaje potrącone 5% na utrzymanie zasobów
elektronicznych BUW oraz 2% na wdrożenie badań do praktyki, przekazywane
Uniwersyteckiemu Ośrodkowi Transferu Technologii. Pozostała suma w momencie
wydatkowania jest obciążona kosztami pośrednimi UW do wysokości 20% . Propozycja
podziału środków pozostałych do dyspozycji WNE jest analogiczna do podziału pierwotnej
dotacji z 2017 r.: 315 tys. zł do podziału między katedry i zakłady, 54950 zł do podziału
między pracowników i doktorantów (350 zł na pracownika) oraz 95868 zł na cele
ogólnowydziałowe. Środki na cele ogólnowydziałowe są wykorzystywane głównie na dwa
cele: na sprzęt komputerowy oraz zakupy biblioteczne z wyłączeniem zakupów
podręczników. Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska dodała, iż z podstawowej dotacji
nie zostało jeszcze wydane 80% środków rozdysponowanych między katedry, natomiast
prawie w całości zostały zużyte środki, które podzielono między pracowników, w wysokości
450 zł na osobę (głównie na wyjazdy konferencyjne).

Dr hab. Jan Fałkowski zaproponował, aby środki były w większym stopniu
zindywidualizowane, tzn. aby przesunąć środki z katedr na środki dla pojedynczych osób i
przyznawać je na podstawie konkursów. Natomiast prof. dr hab. Barbara Liberda
zaproponowała, aby zwiększyć środki na pracownika do 450 zł.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska przyznała, że na Wydziale są osoby, których
zapotrzebowanie na dodatkowe środki jest duże. Wydział dysponował pewną pulą pieniędzy,
z których można było finansować np. wyjazdy na konferencje. Środki te były jednak
ograniczone i pokryły ok. 2/3 zapotrzebowania. W trakcie dyskusji wyjaśniono także, że na
Uniwersytecie jest możliwość ubiegania się o mikrogranty UW, np. w celu sfinansowania
wyjazdu na konferencję, czy dofinansowania procesu wydawniczego. Środki te są dostępne,
nawet w grudniu 2017 roku była wciąż możliwość ubiegania się o nie. Dziekan J.J. Michałek
zaznaczył, iż w przypadku, gdyby nie było finansowania zewnętrznego celów, którym są
poświęcone mikrogranty UW, Wydział rozważy finansowanie wewnętrzne.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skorygowaną propozycję podziału środków
BST: 300 tys. zł do podziału między katedry oraz 450 zł na pracownika (15 700 zł dodatkowo
do podziału między pracowników i doktorantów względem początkowej propozycji, z czego
15 tys. zł przesunięto ze środków dla katedr, a 700 zł ze środków ogólnowydziałowych).
Ad.12.
Przedstawiona została propozycja Uchwały w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach
I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019. Główna zmiana dotyczyła podniesienia opłat
dla studentów spoza UE z 2100 do 2200 euro. Sprawę zreferowała dr hab. K. Kopczewska.

Uzasadniła ona potrzebę podniesienia opłat kilkoma czynnikami: aprecjacją złotego,
wyższymi kosztami prowadzenia studiów anglojęzycznych oraz pozycją cenową na rynku.
Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie Uchwałę w sprawie opłat za usługi edukacyjne na
studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w głosowaniu jawnym.
Ad.12.a
Przedstawiono propozycję Uchwały w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach III
stopnia w roku akademickim 2018/2019. Sprawę zreferował prof. dr hab. J. Kudła.
Poinformował on, że cennik pozostaje taki sam, jak w ubiegłym roku, tj. 3000 euro za rok
studiów oraz 200 euro wpisowego. Istnieje jednak wymóg, aby co roku uchwała ta była
poddana pod głosowanie.
Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie Uchwałę w sprawie opłat za usługi edukacyjne na
studiach III stopnia w roku akademickim 2018/2019 w głosowaniu jawnym.
Ad.13.
Poddano pod głosowanie Uchwałę w sprawie warunków rekrutacji na studia I i II stopnia w
roku akademickim 2019/2020. Sprawę zreferowała dr hab. K. Kopczewska. Poinformowała,
że Uchwała jest taka sama, jak uchwała, którą podjęto miesiąc wcześniej na rok akademicki
2018/2019.
Prof. dr hab. B. Liberda zadała pytanie, czy w późniejszym czasie będzie jeszcze możliwość
głosowania nad korektą do tej uchwały. Dr hab. K. Kopczewska potwierdziła taką możliwość.
Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie Uchwałę w sprawie warunków rekrutacji na studia I i II
stopnia w roku akademickim 2019/2020 w głosowaniu jawnym.
Ad. 14. Sprawy różne
Dr hab. P. Strawiński przypomniał o mającym odbyć się za tydzień lunch-time seminar, na
którym będzie prezentował wyniki swoich badań. Zaprosił do udziału w seminarium.

