PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 8 GRUDNIA 2010 R.
Porządek Rady Wydziału:
1. Informacje Dziekana – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 24.11.2010 r. – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
3. Wniosek Komisji o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i powołanie recenzentów dorobku
naukowego dr Ewy Aksman – ref. prof. dr hab. M. Bednarski
4. Wniosek Komisji o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i powołanie recenzentów dorobku
naukowego dr Anny Bąkiewicz – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
5. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Barbarze Bobrowicz – ref. prof. dr hab. J. J.
Michałek
6. Zatrudnienie dr Marka Giergicznego na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania w
Zakładzie Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. W. Otto
7. Zatrudnienie dr Magdaleny Olender-Skorek na stanowisku adiunkta na czas określony w
Katedrze Ekonomii Politycznej – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
8. Zatrudnienie dr Barbary Bobrowicz na stanowisku adiunkta na czas określony w Katedrze
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
9. Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Rybnika – ref. prof. dr
hab. B. Górecki
10. Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pawła Sakowskiego – ref. prof. dr
hab. B. Górecki
11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Juliusza Jabłeckiego – ref. prof. dr hab. Z. Hockuba
12. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Karola Pogorzelskiego – ref. prof. dr hab. Z. Hockuba
13. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Strużyńskiej – ref. prof. dr hab. J. Kudła
14. Uzupełnienie składu I Komisji Doktorskiej – ref. prof. dr hab. Tomasz Żylicz
15. Sprawy różne
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Prof. dr hab. T. Żylicz przedstawił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 10 i 12.
Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Prof. dr hab. T. Żylicz przedstawił informacje Dziekana.
Informacje Dziekana
a.
Dnia 29 listopada b.r. odbyła się (zorganizowana przez WNE oraz ISS) konferencja
podsumowująca projekt COMPETE dotyczący kompetencji cywilizacyjnych. Konferencja
była zorganizowana przez prof. dr hab. Barbarę Liberdę, koordynatora projektu.
b.
W przyszłym roku (jak zwykle w końcu września) odbędzie się 21. wydziałowa konferencja
naukowa. W tym roku eksperymentowaliśmy z jej formułą. W szczególności pozytywnie
przetestowaliśmy zasadę, by wystąpienia doktorantów uzupełniać koreferatami. Zdaniem
prof. dr hab. T. Żylicza, zwyczaj ten powinien zostać podtrzymany. Dr P. Strawiński
zaproponował, aby konferencja w 2012 r. zawierała referaty dotyczące ekonomii sportu.
Natomiast w 2011 r. profil tematyczny (przyjmowany dla sesji piątkowej i niedzielnej) nie
został jeszcze określony. Prof. dr hab. T. Żylicz liczy na to, że – tak jak w bieżącym roku
zrobili to dr J. Fałkowski i mgr J. Górski – inni młodzi i energiczni koledzy wystąpią z
inicjatywą wsparcia Izy Witeckiej w celu merytorycznego i technicznego przygotowania
konferencji. Prof. dr hab. T. Żylicz planuje na styczniowej Radzie Wydziału ogłosić
wstępny zarys jej programu.

c.

d.

e.

Prof. dr hab. T. Żylicz nie planuje do końca roku kolejnego posiedzenia Rady Wydziału.
Spotkanie świąteczne, na które będziemy jeszcze osobno zapraszać, odbędzie w dniu 17
grudnia (piątek) o godz. 15:00 w bufecie.
Prof. dr hab. T. Żylicz przedstawił postępy w reformowaniu pracowni informatycznej
wskazując także na poprawę funkcjonowania wydziałowej strony internetowej. W
przyszłym roku zatrudniona zostanie firma zewnętrzna, która zaprojektuje nową stronę.
Został także wprowadzony podział obowiązków pomiędzy pracowników administracji i
pracowników pracowni informatycznej. W przypadku problemów technicznych (np.
przepalenia lampy projektora) należy zgłosić je na portierni. Pracownicy portierni przekażą
informacje odpowiednim pracownikom administracji lub pracowni informatycznej.
Prof. dr hab. T. Żylicz przywitał nowych członków RW: przedstawiciela adiunktów dr
Dagmarę Mycielską i przedstawiciela doktorantów mgr Dorotę Mirowską.

Ad 2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad 3. Dr hab., prof. UW Z. Hockuba (w zastępstwie dr hab., prof. UW. M. Bednarskiego)
przedstawił wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i powołanie recenzentów
dorobku naukowego dr Ewy Aksman. Głosowało 21 osób, wszyscy byli za. Dr hab., prof.
UW Z. Hockuba zaproponował na recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab.
Wojciecha Maciejewskiego oraz prof. dr hab. Stanisławę Golinowską. W głosowaniu za
powołaniem prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego wzięło udział 20 członków RW,
wszyscy poparli wniosek. W głosowaniu za powołaniem prof. dr hab. Stanisławy
Golinowskiej wzięło udział 21 członków RW, wszyscy poparli wniosek.
Ad 4. Prof. dr hab. J. J. Michałek przedstawił wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i
powołanie recenzentów dorobku naukowego dr Anny Bąkiewicz. Głosowało 21 osób, 19 za,
1 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Prof. dr hab. J. J. Michałek zaproponował na
recenzentów dorobku naukowego dr hab., prof. UW Andrzeja Cieślika oraz prof. dr hab.
Bolesława Domańskiego. W głosowaniu za powołaniem dr hab., prof. UW Andrzeja
Cieślika wzięło udział 21 członków RW, 20 poparło wniosek, 1 osoba wstrzymała się od
głosu. W głosowaniu za powołaniem prof. dr hab. Bolesława Domańskiego wzięło udział 20
członków RW, wszyscy poparli wniosek.
Ad 5. Prof. dr hab. J. J. Michałek wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Barbarze Bobrowicz. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 18 osób, 16
za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Prof. dr hab. J. J. Michałek wystąpił także z wnioskiem o
wyróżnienie pracy mgr Barbary Bobrowicz. Głosowało 18 członków RW, 16 było za, 1
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ze względu na brak kworum punkty 6, 7 i 8 porządku obrad zostały wykreślone.
Ad 9. Na wniosek prof. dr hab. B. Góreckiego RW wskazała Komisję i powołała recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Rybnika. Za powołaniem na recenzenta prof. dr hab.
Wojciecha Maciejewskiego głosowało 20 członków RW, 19 osób za, 1 głos był nieważny.
Za powołaniem na recenzenta prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej głosowało 20 członków
RW, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 głos był nieważny.
Ad 11. Dr hab., prof. UW Z. Hockuba wystąpił z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego
mgr Juliusza Jabłeckiego. RW przyjęła wniosek, głosowało 20 osób, wszyscy za.
Ad 13. Dr hab., prof. UW J. Kudła wystąpił z wnioskiem o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Agnieszki Strużyńskiej. RW przyjęła wniosek, głosowało 20 osób, wszyscy za.

Ad 14. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił wniosek o włączenie dr hab. Stanisława Kubielasa
do składu I Komisji Doktorskiej. RW przyjęła wniosek przy jednym głosie wstrzymującym
się.
Ad 15. Sprawy różne:
• Prof. dr hab. T. Żylicz przedstawił wniosek o wskazanie kandydatury prof. dr Odeda Starka
do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub
naukowo techniczne (VI edycja). Głosowało 22 członków RW, 19 było za, 3 przeciw.
• Na podstawie oceny sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego dr Katarzyny
Śledziewskiej, prof. dr hab. T. Żylicz przedstawił wniosek o przyjęcie tego sprawozdania.
RW przyjęła wniosek jednogłośnie.
• Prof. dr hab. T. Żylicz przedstawił wniosek o wprowadzenie nowych wysokości opłat za
zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012 (w załączniku). Zmiana obejmuje
zwiększenie opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych. Nowe wysokości opłat zostały
uzgodnione z samorządem studentów. Dr P. Strawiński zgłosił wątpliwość, czy można
głosować nad tym wnioskiem przy braku kworum. Dr hab., prof. UW U. Sztanderska
rozwiała te wątpliwości wskazując na wymogi władz Uniwersytetu Warszawskiego. RW
jednogłośnie przyjęła wniosek.
• Dr hab., prof. UW U. Sztanderska przedstawiła wniosek o otwarcie seminarium
magisterskiego przez dr Jana Fałkowskiego. RW jednogłośnie przyjęła wniosek.

