PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 14 11 2007

1.Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz wręczył dyplomy jubileuszowe Izabelli Witeckiej i
prof. dr hab. Janowi Jakubowi Michałkowi, poinformował też o przyznaniu takiego dyplomu
nieobecnemu prof. dr hab. Witoldowi Kozińskiemu, dr Wojciechowi Rylskiemu oraz mgr
Danucie Piekarskiej. Wręczył też nagrody im. Semkowa I stopnia Przemysławowi
Kusztelakowi i Maciejowi Pogorzelskiemu i poinformował o przyznaniu nagrody II stopnia
przebywającej obecnie na stypendium zagranicznym Agnieszce Postępowskiej.
Następnie Dziekan przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW oraz następujące
informacje dotyczące spraw Wydziału:
- Senat powołał na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
prof. dr hab. Barbarę Liberdę.
- Centralna Komisja poparła wnioski WNE UW o przyznanie tytułu profesorskiego
dr hab. Wojciechowi Charemzie i dr hab. Jackowi Kochanowiczowi. Ostateczne
decyzje w tej sprawie podejmie Prezydent RP.
- Senat UW zaakceptował Regulamin WNE UW w związku z czym Regulamin ten
wchodzi w życie z dniem jutrzejszym.
Dziekan zaproponował przyznanie nagród za ubiegły rok akademicki następującym
pracownikom Wydziału:
- Nagrodę I stopnia dr. hab. Andrzejowi Cieślikowi za wyróżniającą się pracę
habilitacyjną;
- Nagrodę II stopnia dr. Łukaszowi Hartowi za wyróżniającą się rozprawę
doktorską, wcześniejsze ukończenie studiów doktoranckich i publikację w
międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie ekonomicznym;
- Nagrody III stopnia dr. Leszkowi Wincenciakowi za wyróżniającą się rozprawę
doktorską, dr Dominice Gadowskiej-Kaczmarczyk za duży wkład w rozwinięcie
kampanii promocyjnej WNE UW oraz dr Katarzynie Kowalskiej za publikację w
międzynarodowym, recenzowanym czasopiśmie ekonomicznym.
Rada Wydziału zaakceptowała przyznanie nagród przy jednym głosie wstrzymującym
się.
2. Mgr Olimpia Markiewicz przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz
plany dalszych prac Komisji ds. Promocji. Plany te przewidują podjęcie kompleksowych
działań, mających na celu rozpowszechnianie informacji nt. Wydziału i promocję marki
Wydziału. W tracie dyskusji wysoko oceniono działania Komisji, a dyskutanci zgłosili szereg
szczegółowych propozycji służących promocji Wydziału. Wśród nich często powtarzał się
apel do pracowników Wydziału, aby wypowiadając się publicznie w miarę możliwości
podawali afiliację WNE UW, a nie innych instytucji z którymi współpracują. Wskazano
również na potrzebę przemyślenia długookresowej strategii rozwoju, by zmniejszyć ryzyko
niepełnej rekrutacji na studia niestacjonarne. W tym celu należy rozważyć zmianę profilu
nauczania w kierunku atrakcyjniejszych specjalności, jak również próbę dotarcia do innych
grup kandydatów, aniżeli dotychczas.
3. Prof. dr hab. K. Opolski przedstawił wnioski z prac Komisji ds. struktury organizacyjnej
Wydziału. Komisja nie rekomenduje przeprowadzenia gwałtownych zmian organizacyjnych
na Wydziale (struktura WNE będzie ewoluować pod wpływem zmian kadrowych), natomiast

wskazane jest usprawnienie administracji, a zwłaszcza powołanie osoby odpowiedzialnej za
pozyskiwanie środków unijnych z których Wydział mógłby korzystać.
4. Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. J. Kudła przedstawił następujące poprawki do
obowiązujących na Wydziale zasad finansowania dydaktyki:
a) odnośnie minimalnej wielkości grup na zajęciach dydaktycznych zaliczanych do pensum
UW:
-

W przypadku zajęć obowiązkowych, których przeprowadzenie jest wymagane do
realizacji cyklu dydaktycznego, a które nie posiadają zamienników w planie
studiów, limity minimalne zgodne z „zasadą 5-10-15” nie obowiązują.

-

W przypadku przedmiotów obowiązkowych, których przeprowadzenie jest
wymagane do realizacji cyklu dydaktycznego, ale które mają swoje odpowiedniki
w planie studiów (zajęcia obowiązkowe do wyboru, cykle wykładów
równoległych, ćwiczenia) stosuje się odpowiednio limity minimalne zgodne z
„zasadą 5-10-15”. Dziekan może jednak wyjątkowo zezwolić na zaliczenie takich
zajęć do godzin regularnych pomimo zbyt małej liczebności studentów, pod
warunkiem, że będą się one odbywały według liczby godzin określonej w planie
studiów, a ich odbycie jest wskazane dla dobra realizacji procesu dydaktycznego
na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

-

Zajęcia nieobowiązkowe prowadzone na platformie internetowej COME liczą się
do pensum jako godziny nieregularne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 10
osób.

-

Maksymalna sumaryczna liczba godzin zaliczanych do pensum została
zwiększona do 360 dla starszych wykładowców.

b) odnośnie zasad rozliczania i premiowania przez WNE zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez pracowników własnych:
-

zajęcia do wyboru swobodnego i kierunkowego, rozlicza się według planowej
liczby godzin, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 20 studentów. Przy mniejszej
liczbie rozlicza się je w proporcji liczba studentów / 20.

-

proseminaria rozlicza się według planowanej liczby godzin, jeśli uczestniczy w
nich co najmniej 15 studentów. Przy mniejszej liczbie rozlicza się je w proporcji
liczba studentów/15. Dopuszcza się uruchomienie i rozliczenie maksymalnie 1
proseminarium rocznie.

-

W przypadku uczestnictwa w zajęciach studentów spoza WNE i uczestników
wymiany Socrates-Erasmus przybyłych do innych niż WNE jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, liczbę studentów uwzględnianą
przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia koryguje się z uwzględnieniem
przelicznika 0,5 za każdą taką osobę.

-

zajęcia na platformie internetowej COME będą wynagradzane jak zajęcia
nieregularne z przelicznikiem finansowym równym 1, przy czym jedna godzina
normatywna zajęć COME jest traktowana jako 1,5 godz. nieregularnej.

Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie powyższe poprawki. Ujednolicone teksty Zasad
rozliczania i premiowania przez WNE zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników
własnych w roku akademickim 2007/2008 oraz Uchwały Rady Wydziału Nauk
Ekonomicznych w sprawie minimalnej wielkości grup na zajęciach dydaktycznych
zaliczanych do pensum znajdują się w załączniku.
5. Na wniosek Prodziekana ds. studenckich prof. dr hab. J. Kudły Rada Wydziału
jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu dyplomu z wyróżnieniem ukończenia studiów MISH
Joannie Sawickiej.
6. Na wniosek Dziekana prof. dr hab. T. Żylicza Rada Wydziału przyjęła następującą uchwałę
dotycząca dr. O. Starka:
Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy o stopniach i tytułach naukowych z dnia 14 marca 2003
r., Rada WNE UW występuje do Centralnej Komisji o dopuszczenie do wszczęcia
procedury przyznania tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. Odedowi Starkowi w
uznaniu jego wybitnego dorobku naukowego pomimo braku stopnia doktora
habilitowanego
W głosowaniu tajnym wzięło udział 27 osób, wszystkie głosy za.
7. Rada Wydziału zaakceptowała wniosek Komisji Konkursowej WNE UW dotyczący
wystąpienia o zatrudnienie dr hab. Jerzego Śleszyńskiego na stanowisku profesora
nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony. Głosowało 36 osób, wszystkie głosy za.
8. Rada Wydziału nie wyraziła zgody na dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr.
Marka Stefańskiego. Oddano 28 głosów, 4 głosy za dopuszczeniem, 20 przeciw, 3
wstrzymujące się i 1 nieważny.
9. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr. Roberta
Ślepaczuka na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania w Katedrze Finansów i
Bankowości. Oddano 38 głosów, wszystkie głosy za.
10. Dziekan wystąpił o otwarcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na
czas określony w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. Rada Wydziału
przyjęła wniosek jednogłośnie.
11. Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie wniosek Dziekana dotyczący ogłoszenia konkursów
na stanowiska adiunktów w Katedrach:
- Informatyki i Analiz Ekonomicznych
- Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
- Statystyki i Ekonometrii
- Teorii Rozwoju Gospodarczego
12. Na wniosek prof. dr. hab. J. Wiklina Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk
ekonomicznych mgr Oldze Szczepańskiej-Maciejuk. Oddano 27 głosów, wszystkie głosy za.
13. Prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński wystąpił z wnioskiem o powołanie recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Stanisława Cichockiego. Na recenzentów wybrano prof. dr hab.
Marka Bednarskiego z WNE UW (oddano27 głosów, 26 za, 1 wstrzymujący się) oraz prof. dr
hab. Bogdana Mroza z SGH (27 głosów, wszystkie za).

14. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska wystąpiła z wnioskiem o powołanie recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Grotkowskiej. Na recenzentów wybrano prof. dr hab. Jana
J. Michałka z WNE UW (oddano 25 głosów, 24 za, 1 wstrzymujący się) oraz prof. dr hab.
Marka Górę z SGH (25 głosów, 24 za, 1 wstrzymujący się).
15. Na wniosek prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego Rada Wydziału powołała na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Adriana Kulczyckiego i mgr Danuty Sikory prof. dr. hab.
Stanisława Flejterskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego (26 głosów, 25 za, 1 nieważny) oraz
prof. dr. hab. Witolda Kozińskiego z WNE UW (26 głosów, 24 za, 2 nieważne)
16. Na wniosek prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego Rada Wydziału powołała na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Modzelewskiego prof. dr. hab. Józefa Garczarczyka z AE w
Poznaniu (26 głosów, 24 za, 2 nieważne) oraz prof. dr. hab. Aleksandra Łukaszewicza z WNE
UW (26 głosów, 24 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny)
17. Dr hab. A. Cieślik wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Łukasza Goczka
przygotowującego rozprawę pt. „Corruption: Regulatory Causes and Economic Effects”.
Rada Wydziału wniosek przyjęła (27 głosów, 26 za, 1 wstrzymujący się).
18. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału zezwoliła na zatrudnienie mgr Marty Biernath na
stanowisku asystenta naukowego w Ośrodku Badań nad Migracjami WNE UW. Głosowało
38 osób, 33 były za, 3 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
19. Sprawy różne:
• Dziekan wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie seminariów
magisterskich przez dr Dominikę Gadowską-Kaczmarczyk oraz dr Joannę Tyrowicz
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
• Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła wniosek Dziekana dotyczący zmian
obowiązujących wewnętrznych zasad przyznawania urlopów habilitacyjnych:
sformułowanie "Prawo do ubiegania się o płatny 6-miesięczny urlop habilitacyjny ma
adiunkt zatrudniony na WNE UW na czas nieokreślony, który spełnia następujące
warunki" zostało zmienione na: "Prawo do ubiegania się o płatny 6-miesięczny urlop
habilitacyjny ma nauczyciel akademicki ze stopniem doktora zatrudniony na WNE
UW, który spełnia następujące warunki". Pozostałe zasady pozostały niezmienione.
• Prof. dr hab. Adam Koronowski wystąpił z inicjatywą zmiany nazwy sali im. Oskara
Langego na Wydziale i zwrócenia się do władz UW o podobne działania w innych
obiektach uniwersyteckich w związku ze sformułowanymi przez Wnioskodawcę
zarzutami dotyczącymi współpracy prof. O. Lange z sowieckim wywiadem. Wniosek
wróci pod obrady Rady Wydziału, jeśli uzyska poparcie przewidzianej Regulaminem
liczby członków Rady. Przeciwko wnioskowi i poglądom prezentowanym przez prof.
A Koronowskiego wystąpili prof. dr hab. W. Baka, prof. dr hab. B. Górecki i prof. dr
hab. A. Łukaszewicz.
Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski

