Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych z dn. 21.03.2007
1. Dziekan przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu i inne informacje. Poza informacjami
przedstawionymi w informacji rozesłanej do członków Rady Wydziału, poinformował o tym, że
Senat poparł wniosek o uruchomienie studiów na kierunku Bankowość, Finanse i Rachunkowość
oraz międzykierunkowych studiów z Wydziałem Zarządzania UW. Ponadto na posiedzeniu Senatu
został zatwierdzony wniosek o mianowaniu dr hab. Adama Koronowskiego na profesora
nadzwyczajnego. Następnie Dziekan przedstawił stanowisko Senatu UW w sprawie lustracji oraz
dwie uchwały przyjęte na posiedzeniu Senatu: uchwałę w sprawie zagrożeń dla demokratycznego
państwa prawa oraz uchwałę w sprawie ustawy lustracyjnej. W trakcie dyskusji padła propozycja
prof. Włodzimierza Siwińskiego, by Rada Wydziału wyraziła solidarność ze stanowiskiem Senatu. W
związku z tym, przy jednym głosie wstrzymującym (bez głosów nieważnych i przeciw) w głosowaniu
jawnym, Rada Wydziału przyjęła uchwałę, zgodnie z którą w pełni solidaryzuje się z uchwałami
Senatu.
2. Prodziekan, prof. Wojciech Otto przedstawił sprawozdanie z działalności naukowej WNE UW w
roku 2006 (w załączeniu). Podkreślił dosyć dobre wyniki doktorantów, a także wzrost liczby
referatów wygłaszanych przez pracowników WNE na zagranicznych konferencjach.
3. Prodziekan, dr hab. Janusz Kudła przedstawił propozycję zmian w Regulaminie WNE UW.
Najważniejsze to (1) zasada, że dopóki nie zostanie przekroczona liczba 40 samodzielnych
pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie mianowania, do RW będą wchodzić wszyscy;
(2) zasada, że protokoły z posiedzeń RW muszą być zatwierdzane przez RW. Te i inne mniejsze
zmiany są wynikiem zmian regulamin UW. W trakcie dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące polityki
równości płci w nazewnictwie stosowanym w regulaminie, a także problemu sztywnego określania
wielkości poszczególnych grup w składzie RW (pracownicy samodzielni, adiunkci, doktoranci,
studenci, pracownicy administracyjni), z sugestią, że powinny być wprowadzone udziały
procentowe. Ponadto zwrócono uwagę na kwestię definiowania pojęcia studia. Komisja
regulaminowa ma się odnieść i uwzględnić zmiany zgłoszone przez członków RW i za miesiąc
nowy regulamin zostanie poddany pod głosowanie.
4. Prof. Wojciech Maciejewski przedstawił recenzje dorobku naukowego dr. Wojciecha Charemzy. W
związku z tym, że recenzenci (prof. prof. Jacek Osiewalski, Brunon Górecki, Zbigniew Czerwiński i
Czesław Domański) jednogłośnie uznali, że wniosek spełnia wymogi ustawowe i rekomendowali
nadanie tytułu, wystąpił w imieniu komisji, by Rada wystąpiła o nadanie Wojciechowi Charemzie
tytułu profesora. W głosowaniu Rada poparła ten wniosek. Głosowało 28 osób, 26 było za, 2
wstrzymały się od głosu.
5. Prof. Włodzimierz Siwiński przedstawił recenzje dorobku naukowego dr. hab. Jacka Kochanowicza,
prof. UW. Recenzenci (prof. prof. Aleksander Łukaszewicz, Zbigniew Landau, Tadeusz Kowalik,
Wiesław Piątkowski) ocenili wniosek jednoznacznie pozytywnie, w związku z czym prof. Siwiński w
imieniu Komisji wystąpił, by Rada wnioskowała o nadanie Jackowi Kochanowiczowi tytułu
profesora. W głosowaniu tajnym Rada jednogłośnie przyjęła wniosek przy 27 oddanych głosach.
6. Dziekan wnioskował o powołanie recenzentów dorobku prof. dr hab. Barbary Liberdy w związku z
planowanym wystąpieniem o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony. Zaproponował, by recenzentami dorobku zostali prof. prof. Igor Timofiejuk i Ewa
Okoń-Horodyńska. Rada przyjęła wniosek w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
7. Prof. dr hab. Aleksander Łukaszewiscz wnioskował o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr
Hanny Kuzińskiej. Przedstawił recenzje i poinformował, że recenzenci wnioskują o dopuszczenie do
kolokwium. Rada przyjęła wniosek, głosowało 28 osób, 21 było za, 7 przeciw.
8. Dziekan zaproponował powołanie Komisji ds. rozliczania godzin "nieregularnych" i przedstawił
propozycję składu: prof. dr hab. Wojciech Otto, prof. dr hab. Urszula Sztanderska, dr Robert
Ślepaczuk, dr Katarzyna Kopczewska. Rada zatwierdziła skład komisji w głosowaniu jawnym przy
jednym głosie wstrzymującym.

9. Dziekan zaproponował skład Komisji ds. założeń polityki kadrowej UW: prof. Jerzy Śleszyński
(przewodniczący), prof. Marian Wiśniewski, dr Katarzyna Metelska-Szaniawska, dr Dominika
Gadowska-Kaczmarczyk. Skład został zatwierdzony w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
10. Prodziekan Kudła przedstawił proponowane zmiany w programie studiów na specjalności
International economics: zwiększenie liczby godzin mikro- i makroekonomii o 15 godz. w związku ze
współpracą z uniwersytetem w Namur. Jednocześnie zaproponował, by te same zmiany
wprowadzić w programie studiów European Finance and Banking. Zmiany zostały zatwierdzone
przez Radę w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
11. Prodziekan Kudła przedstawił propozycję zmian w programie magisterskich studiów zaocznych.
Mają one na celu odchudzenie programu, wprowadzenie godzin bezkontaktowych oraz warsztatów
ekonomicznych, podobnych jak w programie studiów dziennych i wieczorowych. Prof. Siwiński
zwrócił uwagę, że PAKA oczekuje, by w ramach studiów zaocznych w 100% (tzn. tak jak na
studiach dziennych) realizowano przedmioty kierunkowe. Dziekan zaproponował w związku z tym
uchwałę RW: Rada Wydziału popiera redukcję liczby godzin, ale pozostającą w zgodzie z
przepisami. Taką uchwałę RW przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
12. Prof. Marian Wiśniewski wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Anecie Szporak (praca
pt. Płeć a emerytury. Ekwiwalentność świadczeń emerytalnych). Rada poparła wniosek. Głosowało
27 osób, 26 było za, 1 wstrzymała się od głosu.
13. Dziekan przedstawił wniosek o odwołanie prof. dr hab. Barbaray Liberdy i powołanie dr Joanny
Tyrowicz na stanowisko kierownika specjalności Development Economics. Prof. Jan J. Michałek
spytał o motywacje wniosku: czy wynikał z przyjętej przez WNE zasady unikania konfliktu interesów
(i łączenia stanowiska kierownika katedry ze stanowiskiem kierownika specjalności) czy z innych
motywacji. Prof. Liberda podkreśliła, że w jej opinii nie mogło być mowy o konflikcie interesów.
Wniosek został przyjęty. Głosowało 36 osób, 31 było za, 3 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
14. Punkt 14 został skreślony z porządku RW.
15. Dziekan wnioskował o przedłużenie zatrudnienia dr Jaideepa Roya na stanowisku adiunkta w
wymiarze 1/2 etatu w Katedrze Mikroekonomii. Wniosek przyjęto. Głosowało 35 osób, 27 było za, 1
przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu.
16. Dziekan wnioskował o udzielenie urlopu naukowego dr. Jaideepowi Royowi. Rada przyjęła wniosek
jednogłośnie.
17. Dziekan wnioskował o nostryfikację dyplomu inżynierskiego (licencjackiego) Alexisa Tali. Rada
przyjęła wniosek, głosowało 36 osób, 28 było za, 7 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
18. W ramach spraw różnych prodziekan Kudła przypomniał o konieczności zatwierdzenia planu do 15
maja. W związku z tym poprosił o przygotowanie sylabusów.

