PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 25 02 2009
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, przedstawił informacje Dziekana, informacje
Rektora oraz poprosił prof. W. Otto o przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Senatu
UW.
Informacje Dziekana:
a) W dniach 21-22 lutego 2009 w Warszawskim Ośrodku Ekonomii Ekologicznej odbyła
się konferencja naukowa pt. "Korzyści z efektywnej wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej", finansowana z tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wystąpili
pracownicy naukowi z WNE UW (m.in. dr Anna Bartczak i dr Mikołaj Czajkowski),
jak również inni polscy i zagraniczni specjaliści z tego zakresu. Konferencję
zorganizowała dr Anna Bartczak, kierująca związanym z nią międzynarodowym
projektem badawczym Polforex (http://www.polforex.wne.uw.edu.pl/), zaś niezbędne
prace administracyjne (wymagane przez Norweski Mechanizm Finansowy) prowadziła
pani Genowefa Smagała.
b) Niektórzy pracownicy uskarżają się na nadmierną ilość e-maili przesyłanych przez
pracowników Wydziału, które dotyczą informacji o międzynarodowych programach
badawczych. Dziekan stwierdził, że informacje te powinny być znane wszystkim
pracownikom.
Prof. Okólski zaproponował, by w tytułach e-maili umieszczać informacje pozwalające
zidentyfikować typ przesyłanych wiadomości.
Informacje z posiedzenia Senatu UW:
a) Prof. Otto poinformował, że środki finansowe przeznaczane przez UW na studenckie
koła naukowe są znaczne i proporcjonalne do ilości kół, w związku z czym warto
zaangażować się w ich tworzenie.
2. RW jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Na ostatnim posiedzeniu RW podjęła szereg ważnych uchwał. Niestety w przypadku części
uchwał (punkt 13 i 14 porządku obrad) zabrakło quorum w związku z czym pięć uchwał,
pomimo ich poparcia przez zdecydowaną większość obecnych wówczas osób, należy
przegłosować ponownie. Dziekan wniósł pod głosowanie następujące uchwały:
a) MNiSW dotychczas nie rozpatrzyło pozytywnie wniosku o uruchomienie kierunku
unikatowego „Finanse, Bankowość i Rachunkowość” z jakim wystąpił Wydział (natomiast
jest zdeterminowane, żeby zakomunikować decyzję negatywną). W związku z tym
Dziekan poddał pod głosowanie uchwałę by umorzyć wniosek o otwarcie tego kierunku.
RW poparła uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym się.
b) Dziekan poddał pod głosowanie uchwałę utrzymującą wszystkie opłaty za studia
(łącznie ze studiami podyplomowymi) na dotychczasowym poziomie. RW poparła
uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym się.
c) Dziekan zaproponował następujące zmiany w programach studiów anglojęzycznych:
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1) w programie specjalności European Finance and Banking: zastąpienie przedmiotu
Microeconomics of Banking przedmiotem Selected Topics in Behavioural Finance.
2) w programie specjalności Development Economics: zastąpienie przedmiotu
Advanced Perspectives in the Analytics & Policy Design of Migration przedmiotem
Advanced Topics in Applied Microeconomic Theory, który każdego roku bedzie miał
nieco inny podtytuł (w tym roku: Modeling the Acquisition and Disposition of Human
Capital)
RW jednomyślnie poparła uchwałę.
d) Prodziekan prof. U. Sztanderska poinformowała, że Tomasz Makarewicz kwalifikuje
się do otrzymania dyplomu z wyróżnieniem. RW jednomyślnie poparła wniosek o nadanie
dyplomu z wyróżnieniem.
e) Dziekan poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie zasad rekrutacji w roku 2010/2011.
RW poparła przyjęcie uchwały przy jednym głosie wstrzymującym się.
4. Prof. W. Maciejewski przedstawił zasady zdawania egzaminu komisyjnego na studiach
doktoranckich na WNE UW. Zasady te należy wprowadzić, ponieważ studenci studiów III
stopnia są zrównani w przywilejach ze studentami I i II stopnia, którym egzamin taki
przysługuje. Prof. Maciejewski zaproponował uchwałę zgodnie z którą stosowne przepisy
regulaminu studiowania na UW byłyby stosowane dla studentów studiów doktoranckich na
WNE UW, przy jednoczesnym wskazaniu Kierownika Studiów Doktoranckich jako osoby
realizującej uprawnienia Dziekana. RW jednomyślnie poparła uchwałę.
5. Dziekan przedstawił wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Marka Okólskiego na
stanowisku profesora zwyczajnego na 1/3 etatu na czas określony. Głosowało 39 osób,
wszyscy byli za.
6. Dziekan przedstawił wniosek o zatrudnienie mgr. Michała Krawczyka na stanowisku
asystenta naukowego w projekcie badawczym Polforex. Głosowało 39 osób, wszyscy byli za.
7. Prof. dr hab. W. Baka wystąpił z wnioskiem o powołanie recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr Adama Pawlikowskiego. Dziekan na recenzentów zaproponował prof.
Witolda Kozińskiego (WNE UW) (głosowało 25 osób, wszyscy za) oraz prof. Jana
Szambelańczyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) (głosowało 25 osób, wszyscy za).
8. Prof. dr hab. U. Sztanderska zreferowała przygotowania do likwidacji indeksów i kart
egzaminacyjnych. Prof. Sztanderska podkreśliła, że warunkiem przejścia do systemu
rozliczenia studentów za pomocą systemu USOS od początku przyszłego roku akademickiego
jest sprawne i terminowe wpisywanie ocen przez wykładowców do systemu USOS oraz
zwracanie podpisanych protokołów w formie papierowej. RW poparła uchwałę dotyczącą
przejścia na system rozliczeń studentów przez USOS przy jednym głosie wstrzymującym się.
9. Nowe standardy kształcenia zawierają wymóg odbycia praktyk zawodowych na I stopniu
studiów. Regulamin studenckich praktyk zawodowych dołączony jest do niniejszego
sprawozdania. RW jednomyślnie poparła wprowadzenie ww. regulaminu.
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10. Prof. dr hab. U. Sztanderska wnioskowała o upoważnienie do prowadzenia zajęć z
rachunkowości dla osób bez doktoratu. Po krótkiej dyskusji dotyczącej uprawnień do
nauczania rachunkowości, RW jednomyślnie poparła ww. wniosek.
11. Dr Leszek Juchniewicz korzystał z urlopu naukowego przyznanego mu na czas
sprawowania funkcji publicznej (Prezesa URE) do 2007 r. Obecnie jest prezesem rady
nadzorczej spółki giełdowej, ale wystąpił o urlop naukowy na czas pełnienia również i tej
funkcji. Przyznanie mu takiego urlopu wymagałoby zmiany zasad, którymi kierowała się
dotychczas Rada WNE UW, pozwalających na urlopowanie pracowników wyłącznie w
przypadkach czasowego podjęcia pracy naukowej poza UW, względnie objęcia ważnej
funkcji w administracji publicznej. Natomiast w kompetencjach Dziekana jest możliwość
przyznania mu urlopu bezpłatnego. Należy przy tym podkreślić, że niezależnie od
kwalifikacji urlopu – biorąc pod uwagę okres zatrudnienia na UW – nie pozwala on na
ponowne zatrudnienie dr. Juchniewicza na stanowisku adiunkta. Dziekan zaanonsował
udzielenie dr. Juchniewiczowi urlopu bezpłatnego.
12. Sprawy różne
a) Prof. K. Opolski przedstawił program nowych studiów podyplomowych pt.
"Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w sektorze publicznym". RW przy
jednym głosie wstrzymującym się poparła wniosek o otwarcie tych studiów.
b) Prof. U. Sztanderska zaapelowała o sprawdzanie tożsamości studentów podczas
egzaminów i zaliczeń zajęć w związku z nadchodzącymi do Dziekanatu sygnałami o
przypadkach nierzetelnego zdawania egzaminów.
Sekretarz Rady Wydziału,
Michał Brzeziński
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