PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 10.05.2006
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, przedstawił sprawozdanie z posiedzeń Senatu oraz
następujące informacje dotyczące Wydziału:
− W dniu 6.05.2006 zmarł prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak. Członkowie Rady Wydziału
uczcili jego pamięć chwilą ciszy.
− W rankingu przeprowadzonym przez niektóre czasopisma Uniwersytet Warszawski
został uznany za najlepszą uczelnię wyższą w Polsce.
− W związku z sytuacją panującą na Białorusi, rząd polski zadeklarował gotowość
przyjęcia około 300 studentów białoruskich nie mogących studiować w swoim kraju z
przyczyn politycznych. Prawdopodobnie na Uniwersytet Warszawski trafi około 100
studentów relegowanych z uczelni białoruskich, w tym na WNE kilka osób.
Odpowiednia umowa między Rektorem UW a Prezesem Rady Ministrów reguluje
finansowanie ich studiów.
− Senat UW uchwalił dwie uchwały. Pierwsza z nich, wyraża dezaprobatę wobec
upartyjnienia państwa, druga jest protestem wobec planów likwidacji obecnego
systemu opodatkowania pracowników naukowych, czyli ustalania kosztów uzyskania
przychodów na poziomie 50%.
− Wchodzi w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Jedną ze zmian jest
zwiększenie obowiązkowych odpisów na fundusz socjalny. Zachodzi zatem potrzeba
zapewnienia, by dodatkowe 2 mln. zł były rozdysponowane z jak największą
korzyścią dla pracowników UW.
− Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zostały uznane za bardzo profesjonalną i
efektywnie zarządzaną oficynę wydawniczą.
− Trwają prace nad nowym regulaminem studiów na UW. Wiele punktów nowego
regulaminu budzi kontrowersje. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz podał jako
przykład możliwość poprawiania pozytywnej oceny uzyskanej w trakcie egzaminów,
co w przypadku licznej grupy studentów pragnących uzyskać stypendia spowoduje
zwiększenie nakładu pracy, zmniejszy przejrzystość procedury wystawiania ocen i
będzie grozić koniecznością rewidowania decyzji, które podejmuje się w oparciu o
średnią z ocen.
− Dni 25.05 i 26.05 z powodu przyjazdu papieża i spowodowanych tym trudności z
dojazdem do śródmieścia zostaną uznane za dni wolne od pracy i nauki na WNE UW.
− Dziekan Żylicz poprosił dr. Wojciecha Rylskiego o prezentację nowej wydziałowej
strony internetowej. Nowa strona umożliwia samodzielne nanoszenie przez
pracowników zmian w informacjach dotyczących ich samych i prowadzonych przez
nich zajęć. Aby móc modyfikować te informacje potrzebny jest "login", po który
należy się zgłosić do dr. Rylskiego. Po prezentacji członkowie Rady zgłosili
następujące uwagi:
− Na stronie powinna znajdować się wyszukiwarka,
− Pracownicy chcą mieć możliwość odbierania i wysyłania poczty przez stronę
wydziałową (wniosek ten był już przedstawiany wcześniej),
− Zdjęcia umieszczone na stronie powinny zostać wymienione na zdjęcia bardziej
adekwatne dla pracy Wydziału.
2. Rada Wydziału powołała prof. dr hab. Irenę Kotowską z SGH oraz prof. dr. hab.
Krzysztofa Opolskiego na recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Mieczysława Sochy

w związku z jego zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
3. Rada Wydziału powołała prof. dr hab. Irenę Kotowską z SGH oraz prof. dr. hab.
Krzysztofa Opolskiego na recenzentów dorobku naukowego dr hab. Urszuli SztandarSztanderskiej w związku z jej zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony.
4. Rada Wydziału powołała prof. dr. hab. Jana Jakuba Michałka oraz prof. dr. hab. Andrzeja
Sławińskiego z SGH na recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Ryszarda
Kokoszczyńskiego w związku z jego zatrudnieniem na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony.
5. Rada Wydziału powołała prof. dr. hab. Walentego Ostasiewicza z Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu oraz prof. UW dr. hab. Mariana Wiśniewskiego na
recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Wojciecha Otto w związku z jego
zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony.
6. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie na WNE UW Studium
Podyplomowego „Ryzyko operacyjne w zarządzaniu bankiem komercyjnym”.
7. Rada Wydziału przegłosowała wystąpienie z wnioskiem do Senatu UW o nadanie prof.
dr. hab. Leszkowi Balcerowiczowi doktoratu honoris causa w uznaniu zasług dla
zainicjowania i przeprowadzenia transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce. Jest to
wspólny wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Rady Wydziału WNE.
Na wniosek prof. dr. hab. Igora Timofiejuka, który zgłosił protest przeciwko tej
propozycji, głosowanie było tajne (głosy za: 21, przeciw: 10, wstrzymujące się: 8,
nieważne: 0).
8. Prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz wnioskował w imieniu komisji habilitacyjnej o
wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Hanny Kuzińskiej. Prof. UW dr hab. Urszula
Sztandar-Sztanderska, jako członek komisji zgłosiła votum separatum. Swoją decyzję
umotywowała tym, że jej zdaniem przedstawiona praca „Rola podatków pośrednich w
Polsce” ma charakter podręcznikowy oraz tym, że praca dwukrotnie nie zakwalifikowała
się do obrony na Wydziale Zarządzania. W odpowiedzi prof. dr hab. Igor Timofiejuk
stwierdził, że podręcznikowy charakter pracy nie dyskwalifikuje jej jako pracy
habilitacyjnej. Prof. Sztyber zaznaczył, że w przedstawionej pracy znajduje się bogaty
materiał empiryczny. Prof. Aleksander Łukaszewicz dodał, że dyskwalifikowanie pracy
na WZ, nie było winą Autorki, lecz złym zakwalifikowaniem profilu pracy, która powinna
być oceniana na WNE.
Rada Wydziału przegłosowała wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Hanny Kuzińskiej
(głosy za: 17, przeciw: 2, wstrzymujące się: 5, nieważny: 0).
Rada Wydziału powołała na recenzentów pracy habilitacyjnej dr Hanny Kuzińskiej:
− prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka z Akademii Ekonomicznej w Krakowie (głosy za:
22, przeciw: 1, wstrzymujące się: 0, nieważny: 1),
− prof. dr. hab. Witolda Kozińskiego (głosy za: 21, przeciw: 2, wstrzymujące się: 0,
nieważny: 1).

9. Rada Wydziału głosowała nad powołaniem członków Komisji ds. reformy „3+2”. W
skład Komisji miało wejść 5 samodzielnych pracowników naukowych, 1 adiunkt oraz
przedstawiciele doktorantów i studentów wybrani wcześniej przez swoje samorządy.
Przedstawiono następujące kandydatury:
- prof.UW dr hab. Marek Bednarski (głosy za: 15),
- prof.UW dr hab. Zbigniew Hockuba (głosy za: 20),
- prof.UW dr hab. Jacek Kochanowicz (głosy za: 25),
- prof.UW dr hab. Zofia Barbara Liberda (głosy za: 10),
- prof. dr hab. Marek Okólski (głosy za: 14),
- prof. dr hab. Krzysztof Opolski (głosy za: 21),
- prof.UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska (głosy za: 22),
- prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński (poprosił o wycofanie swojej kandydatury),
- prof. dr hab. Jerzy Wilkin (poprosił o wycofanie swojej kandydatury),
- prof.UW dr hab. Marian Wiśniewski (głosy za: 20).
Przedstawiciele adiunktów:
- dr Renata Gabryelczyk (głosy za: 5),
- dr Anna Dominika Milczarek (głosy za: 23).
W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 38 osób ustalono następujący
skład Komisji ds. reformy „3+2”:
- prof. UW dr hab. Zbigniew Hockuba,
- prof. UW dr hab. Jacek Kochanowicz,
- prof. dr hab. Krzysztof Opolski,
- prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska,
- prof. UW dr hab. Marian Wiśniewski.
Przedstawiciel adiunktów:
- dr Anna Dominika Milczarek.
Wybrani przez samorządy przedstawiciele doktorantów i studentów:
- mgr Paweł Strawiński,
- Tomasz Gajderowicz.
Przyjęto, że Komisja
przewodniczącego.
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10. Rada Wydziału zatwierdziła w tajnym głosowaniu nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr. Markowi Giergicznemu (głosy za: 24, przeciw: 0, wstrzymujące się:
0, nieważne: 0).
11. Rada Wydziału zatwierdziła w tajnym głosowaniu nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr. Maciejowi Sobolewskiemu (głosy za: 25, przeciw: 0, wstrzymujące
się: 0, nieważne: 0). Po obronie pracy obydwaj recenzenci wystąpili o przyznanie mgr.
Sobolewskiemu nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
12. Rada Wydziału zatwierdziła w tajnym głosowaniu zmianę tytułu rozprawy doktorskiej
mgr. Marcina Łupińskiego z: „Konstrukcja wskaźnika wyprzedzającego aktywności
ekonomicznej kraju. Wykorzystanie data mining" na „Konstrukcja wskaźnika
wyprzedzającego aktywności ekonomicznej w Polsce" (głosy za: 24, przeciw: 1,
wstrzymujący się: 1, nieważne: 0).

13. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o zatrudnieniu dr. Macieja Sobolewskiego na
stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na okres 1 roku (głosy za: 35, przeciw:
0, wstrzymujący się: 0, nieważne: 0).
14. Rada Wydziału zatwierdziła w tajnym głosowaniu zmianę tytułu rozprawy doktorskiej
mgr. Michała Huleja z: „Wpływ pomocy zagranicznej na wzrost gospodarczy i reformy w
krajach o niskich dochodach" na „Foreign aid and economic growth" (głosy za: 20,
przeciw: 1, wstrzymujący się: 1, nieważne: 0).
15. Rada Wydziału powołała na recenzentów pracy doktorskiej mgr. Michała Huleja:
− prof. dr. hab. Bogusława Fiedora z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (głosy za:
21, przeciw: 1, wstrzymujące się: 1, nieważny: 1),
− prof. dr. hab. Wojciecha Maciejewskiego (głosy za: 21, przeciw: 1, wstrzymujące się:
0, nieważne: 0).
16. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jana
Fałkowskiego (głosy za: 21, przeciw: 2, wstrzymujący się: 1, nieważne: 0).
17. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki
Fihel (głosy za: 22, przeciw: 0, wstrzymujący się: 0, nieważne: 0).
18. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Małgorzaty Kalbarczyk (głosy za: 21, przeciw: 1, wstrzymujący się: 2, nieważne: 0).
19. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Joanny
Mackiewicz (głosy za: 23, przeciw: 0, wstrzymujący się: 0, nieważne: 0).
20. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny
Rosiak (głosy za: 22, przeciw: 0, wstrzymujący się: 1, nieważne: 0).
21. Sprawy różne:
− Rada Wydziału przegłosowała przyjęcie prof. dr. hab. Wojciecha Otto w skład II
Komisji doktorskiej.
− Rada Wydziału wyraziła zgodę na otwarcie seminarium magisterskiego przez dr Annę
Bartczak.
Sekretarz Rady Wydziału
dr Anna Bartczak

