PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 3 10 2007
Na wniosek prof. dr hab. W. Baki Rada Wydziału uczciła chwilą ciszy pamięć zmarłego
prof. dr hab. Włodzimierza Brusa.
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z wrześniowego
posiedzenia Senatu UW oraz następujące informacje dotyczące spraw Wydziału:
•
Rektor przyznał dyplom jubileuszowy prof. dr hab. Dariuszowi Dziubie.
•
Senat UW przyjął wnioski WNE o likwidację Katedry MSG i Zakładu Prywatyzacji;
•
W dniach 28-30 września odbyła się doroczna konferencja naukowa WNE w
Kazimierzu Dolnym.
•
Na wniosek zainteresowanej, Dziekan odwołał dr Joannę Siwińską-Gorzelak ze
składu Komisji ds. Promocji i powołał na to miejsce dr Katarzynę Kopczewską.
Jednocześnie Dziekan poinformował o dotychczasowej działalności i wysoko ocenił
osiągnięcia Komisji ds. Promocji.
•
Na wniosek zainteresowanego, Dziekan odwołał prof. Wojciecha Maciejewskiego z
funkcji kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii i powołał na to stanowisko
prof. Mariana Wiśniewskiego z dniem 1 października 2007.
•
W bieżącym roku akademickim sekretarzem Rady Wydziału będzie dr Paweł
Gierałtowski.
2. Prodziekan ds. Studenckich, prof.. dr hab. J. Kudła przedstawił sprawozdanie z rekrutacji
na studia I i II stopnia (sprawozdanie w załączeniu).
W trakcie dyskusji prof. M. Okólski zwrócił uwagę na wyraźny spadek liczby studentów
przyjętych na studia wieczorowe i zaapelował o podjęcie głębszej analizy przyczyn tego
zjawiska.
Prof. B. Liberda wskazała, że jedną z przyczyn może być to, że Wydział podczas rekrutacji,
poza oceną z języka obcego, bierze pod uwagę wyłącznie wynik maturalny z matematyki, nie
honorując innych przedmiotów, co zawęża krąg potencjach kandydatów.
Z tą opinią nie zgodził się Dziekan, wskazując, że Wydział nie ma problemów z rekrutacją na
studia stacjonarne gdzie obowiązują takie same kryteria, natomiast główną przyczynę
mniejszego zainteresowania studiami niestacjonarnymi stanowi duża liczba miejsc na
bezpłatnych studiach stacjonarnych innych wydziałów i uczelni.
Podobny pogląd wyraził Prodziekan ds. Studenckich, prof. dr hab. J. Kudła, podając przykład
Jednoczesnych Studiów Ekonomiczno–Menedżerskich, podczas rekrutacji na które brano pod
uwagę również wyniki maturalne z innych przedmiotów, mimo to a zainteresowanie nimi nie
było większe niż studiami na WNE.
Na koniec dyskusji prof. M. Okólski zgłosił wniosek o przeprowadzenie głębszej debaty na
temat niedostatecznej rekrutacji, a Dziekan zaproponował dyskusję dotyczącą perspektyw
rozwoju WNE na jednej z przyszłych Rad Wydziału.
3. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski przedstawił sprawozdanie z działalności oraz wyniki
rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie. W tym roku przyjęto 5 osób spośród 10
kandydatów, a ogólna liczba uczestników tych studiów wyniosła 1 X 2007 37 osób (nie licząc
nowo przyjętych doktorantów). W ubiegłym roku akademickim uczestnicy dziennych studiów
doktoranckich obronili 9 prac doktorskich.

4. W związku z sugestiami Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW, Dziekan wystąpił o
wprowadzenie następujących korekt do projektu Regulaminu WNE UW:
§3 ust. 1: skreśla się słowa "wymienione w załączniku A".
§3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Zasady podległości organizacyjnej jednostek
organizacyjnych Wydziału określa Załącznik do Regulaminu."
§5 ust. 5 pkt. 6 otrzymuje brzmienie "ośrodkach badawczych."
§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie "W skład Rady Wydziału wchodzą: Dziekan jako
przewodniczący, prodziekani oraz samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni na
stanowisku nauczyciela akademickiego."
§6 ust. 3 skreśla się, a pozostałe ustępy otrzymują nową numerację.
§6 ust. 4 (5 według starej numeracji) otrzymuje brzmienie "Jeśli w dniu wyborów do
Rady Wydziału liczba osób wskazanych w ust. 1 przekroczy 40, to wybiera się z ich grona
30 przedstawicieli. W tym przypadku, liczba pozostałych członków Rady Wydziału
ustalana jest zgodnie z ust.2, dla liczby samodzielnych pracowników naukowych
zatrudnionych na stanowisku nauczyciela akademickiego równej 30."
§16 otrzymuje brzmienie "Na okres sprawowania funkcji przez Dziekana, wybiera się od
jednego do trzech prodziekanów, w tym Prodziekana do spraw Studenckich. Liczbę
prodziekanów oraz zakres ich działania ustala Dziekan elekt, informując o tym Kolegium
Elektorów."
Skreśla się "Załącznik A".
"Załącznik B" uzyskuje nazwę "Załącznik" oraz brzmienie:
"Podległość jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych:
I. Dziekan:
1) katedry i zakłady
2) Dziekanat ogólny
3) Dział administracyjny
4) Biblioteka wydziałowa
5) Pracownia informatyczna
6) ośrodki badawcze
II. Prodziekan do spraw Finansowych:
1) Sekcja finansowa
III. Prodziekan do spraw Studenckich:
1) Dziekanat studiów"
Rada Wydziału zaakceptowała wprowadzenie powyższych poprawek jednogłośnie w
głosowaniu jawnym. Znowelizowany tekst regulaminu znajduje się w załączniku.
5. Na wniosek prodziekana ds. studenckich, prof. J. Kudły, Rada Wydziału w głosowaniu
jawnym przyjęła jednogłośnie następujące poprawki w dotyczące zasad studiowania na WNE
UW:
• Skład Komisji Dydaktycznej został rozszerzony o przedstawiciela samorządu
doktorantów,
• Minimalny poziom egzaminu z języka angielskiego na studiach pierwszego stopnia
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2007/2008 został
obniżony z poziomu C1 do poziomu B2.
Uzupełniony tekst zasad studiowania na WNE UW znajduje się w załączniku.

6. Rada Wydziału jednogłośnie zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian do
wymagań formalnych i procedur z nimi związanych wobec prac licencjackich i magisterskich:
• Ograniczono odpowiedzialność Pracowni Informatycznej do kontroli formatu zapisu
pracy, tak aby umożliwiał on sprawdzenie pracy programem antyplagiatowym,
natomiast za edycję prac wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich promotorzy;
• Aktualnie obowiązujący standard edycji prac będzie miał charakter referencyjny,
natomiast autorzy prac za zgodą promotora mogą zastosować inne rozwiązania.
7. Na Wniosek prof. M. Okólskiego Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie, w głosowaniu
jawnym, następującą uchwałę dotyczącą utworzenia Ośrodka Badań nad Migracjami,
działającego dotychczas w ramach WNE UW, jako międzywydziałowej jednostki
organizacyjnej prowadzonej wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych:
Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UW występuje do Senatu wspólnie z Radą
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW o powołanie międzywydziałowej
jednostki organizacyjnej o nazwie: Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), w celu
kontynuowania i rozwinięcia dotychczasowej działalności.
Jednocześnie, w trakcie dyskusji (głosy m.in. prof. W. Maciejewskiego i prof. K.
Opolskiego) Dziekan został zobowiązany do zabezpieczenia praw Wydziału do
użytkowania budynku przy ul. Banacha, gdzie obecnie mieści się między innymi OBM.
8. Na wniosek prof. B. Liberdy Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie
wystąpiła o dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID) projektu
ekonomicznych seminariów elektronicznych (ang. economic electronic seminars, tzw.
„e2-seminars” prowadzonych w ramach studiów: Master Of Arts In Development
Economics (MADE).
9. Punkt 9 został przełożony na następne posiedzenie Rady Wydziału
10. Na wniosek prof. T. Żylicza Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie
wyraziła zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego od 1 października b.r. do 30 czerwca
2008 r. dr Annie Bartczak w związku z jej pracą badawczą w ośrodkach naukowych w
Anglii i Francji. Uzasadniając wniosek Dziekan podkreślił duże znaczenie tego wyjazdu
dla rozwoju naukowego dr A. Bartczak
11. Dziekan wystąpił o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Bankowości i Finansów. Rada Wydziału przyjęła wniosek jednogłośnie.
12 Prof. dr hab. W. Baka wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Janusza
Krajewskiego przygotowującego rozprawę pt. „Rola identyfikacji i oceny zagrożeń
sytuacji finansowej banków ze szczególnym uwzględnieniem metodyki wczesnego
ostrzegania w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa finansowego i stabilności systemu
bankowego”. Rada Wydziału przyjęła wniosek. Głosowały 22 osoby, 21 były za, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
13. Prof. dr hab. J. Śleszyński wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Sebastiana Gila przygotowującego rozprawę pt. „Wycena środowiska i ryzyka w analizie
kosztów i korzyści regulacji Unii Europejskiej w zakresie toksycznych substancji

chemicznych”. Rada Wydziału przyjęła wniosek. Głosowało 20 osób, 19 było za, 1 głos
był nieważny.
14. Prof. dr hab. A. Koronowski wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Mateusza Kopyta przygotowującego rozprawę pt. „Dywergencje w unii monetarnej, ich
źródła i skutki; analiza doświadczeń strefy euro”. Rada Wydziału przyjęła wniosek.
Głosowały 22 osoby, wszyscy byli za.
15. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału zezwoliła na zwolnienie z postępowania
nostryfikacyjnego obywatela Kamerunu Alexisa Talę i nostryfikację dyplomu
magisterskiego (Master’s Degree in Economic Sciences) uzyskanego w 2003 roku na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu w Jaunde II (Kamerun).
Głosowało 29 osób, 24 były za, 4 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
16. Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała wniosek prof. M. Wiśniewskiego
dotyczący uruchomienia Studium Podyplomowego „Studia Podyplomowe SAS”. Studium
to będzie prowadzone przy wsparciu SAS Institute.
17. Prof. dr hab. W. Baka wystąpił z wnioskiem o powołanie Komisji i recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Janusza Krajewskiego. Na recenzentów wybrano prof. dr hab.
Witolda Kozińskiego z WNE UW (oddano 21 głosów, 19 za, 1 wstrzymujący, 1
nieważny) oraz prof. dr hab. Małgorzatę Iwonicz–Drozdowską z SGH (21 głosów, 19 za,
2 wstrzymujące się).
18. Prof. dr hab. W. Koziński wystąpił z wnioskiem o powołanie Komisji i recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Potockiego. Na recenzentów wybrano prof. dr hab.
Wojciecha Maciejewskiego z WNE UW (oddano 21 głosów, wszystkie za) oraz prof. dr
hab. Andrzeja Szopę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (21 głosów, wszystkie
za).
19. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek Dziekana (w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie) o wystąpienie do Rektora o zgodę na kontynuacje zatrudnienia przez
Prodziekana ds. Studenckich prof. dr hab. Janusza Kudłę w WSM.
Uzasadniając wniosek, Dziekan podkreślił, że dotychczasowe zatrudnienie zewnętrzne
prof. Kudły nie kolidowało z wypełnianiem przez niego obowiązków na UW.
20. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału zezwoliła na zatrudnienie mgr Joanny Buckiej
na stanowisku asystenta naukowego w Ośrodku Badań nad Migracjami WNE UW.
Głosowało 29 osób, 26 było za, 1 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
21. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła wniosek Prodziekana ds. Studenckich, prof. J.
Kudły o wystąpienie do MEN o przyznanie stypendiów następującym studentom:
• Bitner Maciej
• Kasprzak Andrzej
• Pełka Katarzyna
• Stelmach Mikołaj
• Szymko Przemysław
• Turyna Monika
• Zalewski Krzysztof

22. Sprawy różne:
•

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której popiera wniosek Wydziału
Psychologii UW o wszczęcie procedury nadania tytułu doktora honoris causa UW
prof. Danielowi Kahnemanowi.

•

Dziekan wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie seminariów
magisterskich przez dr Pawła Gierałtowskiego. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

•

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła wniosek Prodziekana ds. Studenckich, prof. J.
Kudły o przyznanie dyplomów z wyróżnieniem następującym osobom:
Dyplomy magisterskie:
- Aneta Maria Dzik,
- Anna Grochowska,
- Milena Jamroziak,
- Łukasz Kowalczyk,
- Agnieszka Krasnopolska,
- Anna Śleszyńska,
- Grzegorz Wasiulewski,
- Małgorzata Wereda,
- Łukasz Wiejek.
Dyplomy licencjackie:
- Andrzej Kasprzak,
- Paulina Armacińska,
- Tomasz Bąk,
- Mateusz Sezonow.

•

Prof. M. Okólski poprosił Prodziekana ds. Studenckich o zdyscyplinowanie
recenzentów prac magisterskich odnośnie terminu składania przez nich recenzji, aby
nie powtarzały się sytuacje, kiedy recenzje oddawane są w ostatniej chwili i autorzy
prac nie mają możliwości zapoznania się z nimi przed obroną. Z kolei prof. M.
Wiśniewski zwrócił uwagę na niezadowalającą jakość niektórych recenzji (brak
punktów za poszczególne elementy, uzasadnienia dlaczego recenzent odejmuje punkty
itp.), a prof. A. Koronowski skrytykował kryteria oceny zawarte w formularzu
recenzji.

•

Maciej Wilamowski (przedstawiciel samorządu studentów) skrytykował
funkcjonowanie systemu USOS, a szczególności to, że prowadzący zajęcia nie mają
możliwości dopisywania studentów oraz usuwania z list osób które nie uczęszczają na
zajęcia, co powoduje wiele niedogodności. Prodziekan J. Kudła obiecał powołanie
zespołu, który będzie na bieżąco reagował na zgłaszane problemy związane z
funkcjonowaniem systemu.

Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski

Spis załączników:
Załącznik do p. 2: Sprawozdanie z rekrutacji na studia na WNE UW – 2007/2008
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