PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 18 06 2008

1a. Dziekan wręczył nagrody im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską
przygotowaną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
następującym osobom:
-

nagrodę I stopnia mgr Ewelinie Zajączkowskiej za pracę pt. „Workable competition
on the mobile telephony market in the European Union” (Konkurencja efektywna na
rynku telefonii mobilnej w Unii Europejskiej) napisaną pod kierunkiem dr hab.
Zbigniewa Hockuby, prof. UW

-

nagrodę II stopnia mgr Agnieszce Strużyńskiej za pracę pt. „Model „Flying Geese”.
Czy ma zastosowanie w Europie?”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Jakuba
Michałka

-

nagrodę II stopnia mgr. Adamowi Gephard za pracę pt. „Skutki liberalizacji handlu
usługami telekomunikacyjnymi w Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof.
dr hab. Jana Jakub Michałka

1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, przedstawił następujące informacje dotyczące
funkcjonowania Wydziału oraz Uniwersytetu:
a. Senat UW nie podjął uchwały w sprawie planu reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Dziekan zwrócił uwagę na duże różnice zdań w środowisku naukowym, dotyczące
takich kwestii, jak np.: zniesienie habilitacji, czy sposób przyznawania punktów za
różnego rodzaju publikacje. Wyraził również obawę, że proces reformowania będzie
zdominowany czynnikami politycznymi (zwłaszcza ekonomicznymi interesami szkół
niepublicznych). W szczególności, na etapie legislacyjnym proces ten nie będzie już
kontrolowany przez rząd i może ostatecznie doprowadzić – wbrew intencjom części
reformatorów – do ułatwienia obejmowania profesur uczelnianych przez doktorów ze
słabym dorobkiem i zmniejszenia dopływu środków budżetowych do uczelni
publicznych.
b. Dziekan uprzedził adiunktów, że nie powinni zwlekać z habilitacją licząc, że może
zostanie ona zniesiona. Nie powinno się zwlekać z dwóch powodów: po pierwsze,
alternatywą habilitacji będzie nadanie "uprawnień promotorskich", które będzie
wymagało od doktora dorobku de facto habilitacyjnego (publikacje itp.), zaś
procedura może okazać się bardziej długotrwała, po drugie, w obecnym systemie
można habilitować się na podstawie dorobku, czyli kilku artykułów układających się
w logiczny ciąg, rozwiązujący pewien problem z zakresu ekonomii. Jeśli ktoś chce
jednak koniecznie wydać książkę, to może to zrobić korzystając z wcześniejszego
dorobku. Przygotowując taką książkę nie trzeba zatem odkładać na bok
"prawdziwych" badań naukowych, tylko poświęcić zaledwie parę tygodni na prace
redakcyjne.
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c. Zgodnie z wynikiem dyskusji na poprzedniej Radzie Wydziału, Dziekan wystosował
dwa listy do JMR. W jednym zaoferował współdziałanie przy intensyfikacji starań
UW o działkę na Powiślu, w drugim zaś przypomniał o potrzebie zapewnienia
Wydziałowi odpowiedniej przestrzeni w "okresie przejściowym", zwłaszcza po
spodziewanym wyburzeniu budynku przy ul. Banacha 2B.
JM Rektor potwierdziła otrzymanie listu i gotowość współpracy z Wydziałem w
sprawie działki.
d. W bieżącym roku upływa pięcioletni okres akredytacji UKA przyznanej naszym
kierunkom studiów. W dniach 27-29 maja b.r. Wydział był wizytowany przez Zespół
Oceniający. Zdaniem Dziekana, procedura akredytacyjna miała przebieg dla nas
pomyślny, ale na raport i decyzję UKA trzeba jeszcze poczekać.
e. Na posiedzeniu 21 maja b.r. Senat UW pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniował
wniosek WNE UW o zatrudnienia dr hab. Andrzeja Cieślika na stanowisku profesora
UW na 5 lat.
f. Senat UW wyraził zgodę na likwidację OBM jako ośrodka WNE i powołanie go jako
jednostki podstawowej UW. Ze względów formalnych (procedura zmian Statutu
wymaga drugiego czytania), OBM zostanie wpisany do Statutu UW podczas
wrześniowego posiedzenia Senatu.
2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia
3. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych następującym osobom:
-

mgr. Łukaszowi Goczkowi (na wniosek prof. dr hab. Jan J. Michałka, oddano 19
głosów, wszystkie za);

-

mgr. Mikołaj Czajkowskiemu (na wniosek prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego,
oddano 20 głosów, wszystkie za);

4.

Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów rozpraw doktorskich następujących osób:
-

mgr Małgorzaty Kalbarczyk (na wniosek prof. dr hab. M. Wiśniewskiego): prof. dr
hab. Brunona Góreckiego z WNE UW (20 głosów, wszystkie za) oraz prof. dr hab.
Stanisławę Golinowską z UJ (20 głosów, 19 za, 1 wstrzymujący się);

-

mgr. Łukasza Rawdanowicza (na wniosek prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego):.
prof. dr hab. Ryszarda Kokoszczyńskiego z WNE UW (21 głosów, wszystkie za) oraz
prof. dr hab. Elżbietę Chrabonszczewską z SGH (21 głosów, 20 za, 1 nieważny);

-

mgr Joanny Mackiewicz-Łyziak (na wniosek prof. dr hab. Ryszarda
Kokoszczyńskiego): prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego z WNE UW (21 głosów,
wszystkie za) oraz prof. dr hab. Wiesławę Przybylską-Kapuścińską z AE w Poznaniu
(21 głosów, wszystkie za)

-

mgr. Michała Matula (na wniosek prof. dr hab. Jerzego Wilkina): prof. dr hab. Barbarę
Liberdę z WNE UW (21 głosów, wszystkie za) oraz prof. dr hab. Stanisławę
Golinowską z UJ (21 głosów, 20 za, 1 wstrzymujący się);
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-

mgr Agnieszki Pugacewicz (na wniosek prof. dr hab. Jana J. Michałka): prof. dr hab.
Włodzimierza Siwińskiego z WNE UW (21 głosów, wszystkie za) oraz prof. dr hab.
Elżbietę Czarny z SGH (21 głosów, wszystkie za).

5. Rada Wydziału zdecydowała o otwarciu przewodu doktorskiego następującym osobom:
-

mgr. Przemysławowi Kusztelakowi, przygotowującemu rozprawę doktorską pod
kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Żylicza pt.: „Lokalizacja przestrzenna a
konkurencja cenowa przedsiębiorstw”. Oddano 20 głosów, wszystkie za.

-

mgr. Adamowi Pawlikowskiemu, przygotowującemu rozprawę doktorską pod
kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Baki pt.: „Problemy, zakres i kryteria wyboru w
kształtowaniu systemu gwarantowania depozytów na przykładzie państw Unii
Europejskiej”. Oddano 22 głosy, wszystkie za.

-

mgr. Jakubowi Rakowi, przygotowującemu rozprawę doktorską pod kierunkiem prof.
dr. hab. Tomasza Żylicza pt.: „Efektywność wdrażania Systemów Informacji
Przestrzennej (Geografical Information System) w przedsiębiorstwie. Badanie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” w latach 1999-2008”.
Oddano 22 głosy, wszystkie za.

6.

Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie
bezpłatnego urlopu naukowego dr. Jarosławowi Pietrasowi w związku z wygraniem
przez niego konkursu na stanowisko dyrektora generalnego w Sekretariacie Rady UE.

7.

Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie
płatnego urlopu naukowego (sabbatical) dr Katarzynie Śledziewskiej.

8.

Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie pracowników,
których umowy o pracę wygasają w najbliższym czasie:
a) Na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze 1/3 etatu na podstawie umowy
o pracę od 1 października 2008 roku na 3 lata:
-

prof. dr. hab. Władysława Bakę (29 głosów, 28 za, 1 wstrzymujący się);

-

prof. dr. hab. Brunona Góreckiego (29 głosów, wszystkie za);

-

prof. dr. hab. Aleksandra Łukaszewicza (29 głosów, 25 za, 3 przeciw, 1
wstrzymujący się).

b) Na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy
o pracę od 1 października 2008 roku na 3 lata:
-

prof. dr. hab. Jerzego Kleera (29 głosów, 27 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
się);

-

prof. dr hab. Joannę Kotowicz-Jawor (29 głosów, 28 za, 1 wstrzymujący się);
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c) dr Ewę Gucwę-Leśny na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Strategii i
Polityki Gospodarczej w wymiarze pełnego etatu od 1 października 2008 roku na
czas nieokreślony. Oddano 30 głosów: 27 za i 3 przeciw.
d) dr Małgorzatę Kulę na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Strategii i
Polityki Gospodarczej od 1 października 2008 roku w wymiarze 1/3 etatu na czas
nieokreślony. Oddano 30 głosów: 26 za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący się.
e) mgr Rafała Kozłowskiego na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego w
wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony. Oddano 30 głosów: 28 za i 2
przeciw.
f) Dr. Wiktora Rutkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze
Ekonomii Politycznej od 1 października 2008 roku w wymiarze 1/2 etatu na czas
nieokreślony. Oddano 30 głosów: 27 za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się.
g) prof. dr. hab. Włodzimierza Siwińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w
wymiarze 1/3 etatu na 3 lata w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego. Oddano 30 głosów: wszystkie za
h) dr. Bartłomieja Śliwińskiego na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę
na 2 lata w Katedrze Bankowości i Finansów. Oddano 30 głosów: 28 za i 2
wstrzymujące się
9. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie na stanowisku
adiunkta na czas określony:

10.

-

dr. Stanisława Cichockiego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Oddano 29 głosów:
wszystkie za;

-

dr. Mikołaja Czajkowskiego w Zakładzie Mikroekonomii. Oddano 29 głosów:
wszystkie za;

-

dr. Łukasza Goczka w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego.
Oddano 29 głosów: wszystkie za.

Na wniosek Prodziekana prof. Janusza Kudły, Rada Wydziału jednogłośnie podjęła w
Uchwałę w sprawie zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego. Pełny
tekst Uchwały oraz przyjętych wraz z nią Zasad i procedur kontroli jakości procesu
dydaktycznego znajduje się w załączeniu.
W trakcie dyskusji prof. Ryszard Kokoszczyński zwrócił uwagę na zapis w § 9 Zasad
i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego, mówiący, że: Osoby uzyskujące
bardzo słabe oceny w ankietach przez dwa kolejne lata (dolne 10% procent ocenionych
zajęć w poszczególnych kategoriach) (…), obowiązane są do sporządzenia wyjaśnień na
piśmie. Prof. Kokoszczyński – nie kwestionując zasadności takiego postępowania
wobec osób, które źle prowadzą zajęcia – wyraził wątpliwości, czy ustalanie z góry
progu pozycji w rankingu jest dobrym rozwiązaniem (np. w sytuacji, kiedy wszyscy
pracownicy zostaną ocenieni wysoko, niska pozycja w rankingu nie musi świadczyć o
złej jakości zajęć). Odpowiadając na to pytanie, Prodziekan J. Kudła podkreślił, że zapis
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ten nie ma charakteru represyjnego wobec osób, których dotyczy, a raczej ma na celu im
pomoc w poprawie jakości zajęć. Stwierdził też, że przyjmie ze zrozumieniem
wyjaśnienia osób, których oceny są na satysfakcjonującym poziomie, mimo niskiej
pozycji w rankingu.

11.

Na wniosek Prodziekana, prof. Janusza Kudły Rada Wydziału jednogłośnie
upoważniła następujących adiunktów z poszczególnych Katedr do prowadzenia
seminariów magisterskich w przyszłym roku akademickim:

Katedra Historii Gospodarczej:
- dr Piotr Koryś
- dr Cecylia Leszczyńska
- dr Łucja Lisiecka
- dr Maciej Tymiński
Katedra Teorii Rozwoju Gospodarczego:
- dr Radosław Wolniak
- dr Joanna Tyrowicz
Katedra Ekonomii Politycznej:
- dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
- dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
- dr Wiktor Rutkowski
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego:
- dr Michał Brzozowski
- dr Paweł Gierałtowski
- dr Marcin Gruszczyński
- dr Stanisław Kubielas
- dr Katarzyna Śledziewska
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej:
- dr Michał Brzeziński
- dr Krzysztof Kostro
- dr Katarzyna Kowalska
Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych:
- dr Renata Gabryelczyk
Katedra Ekonomii Sfery Publicznej:
- dr Grażyna Bukowska
- dr Andrzej Kondratowicz

-

dr Katarzyna Kopczewska
dr Grzegorz Kula
dr Joanna Siwińska-Gorzelak
dr Małgorzata StarczewskaKrzysztoszek
Katedra Statystyki i Ekonometrii:
- dr Leszek Morawski
- dr Paweł Strawiński
Katedra Demografii:
- dr Agata Górny
- dr Paweł Kaczmarczyk
- dr Alicja Maksimowicz-Ajchel
- dr Anna Podrażka-Malka
Katedra Bankowości i Finansów:
- dr Anna Białek-Jaworska
- dr Piotr Boguszewski
- dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
- dr Dominika Gadowska-Kaczmarczyk
- dr Wojciech Grabowski
- dr Agnieszka Kopańska
- dr Robert Ślepaczuk
- dr Bartłomiej Śliwiński
Zakład Mikroekonomii:
- dr Ewa Aksman
- dr Tomasz Kopczewski
- dr Maciej Sobolewski
Katedra Strategii i Polityki Gospodarczej:
- dr Grzegorz Gałek
- dr Ewa Gucwa-Leśny

12.

Na wniosek Dziekana Rada Wydziału wyraziła zgodę na przyjęcie na studia stacjonarne
jednego laureata konkursu "Od sztubaka do żaka" na miejsce spoza limitu przyjęć na
studia dzienne.

13.

Na wniosek Prodziekana prof. Janusza Kudły Rada Wydziału jednogłośnie
zaakceptowała zmianę nazwy przedmiotu z Public Finance na Public Sector Economy
and Finance na studiach anglojęzycznych magisterskich.
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14.

Rada Wydziału zdecydowała o zmianie nazwy planowanych zaocznych studiów
licencjackich na: „Ekonomia w biznesie”. Oddano 23 głosy: 14 za, 1 przeciw i 8
wstrzymujących się.

15.

Sprawy różne:
-

Dziekan podziękował dr. Pawłowi Gierałtowskiemu za sprawowanie funkcji
sekretarza Rady Wydziału w kończącym się roku akademickim.

-

Prodziekan, prof. Janusz Kudła podziękował Radzie Wydziału za współpracę w
mijającej kadencji.

Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski
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