PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 5 11 2008
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu
oraz informacje dotyczące spraw Wydziału.
Sprawozdanie z Senatu UW:
a) JMR podała liczne przykłady sukcesów naukowych odnoszonych przez
uniwersyteckich studentów i pracowników. Wymieniony został też dr Łukasz Hardt
jako laureat II edycji Konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk
ekonomicznych i zarządzania (organizatorem jest Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Konfederacji Pracodawców Polskich). Nagrodzona rozprawa ma tytuł
"Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji".
b) Uruchomiona została inicjatywa "Uniwersytetu Otwartego", która cieszy się wielkim
powodzeniem (ponad 1000 kursantów przyjętych spośród ponad 2000 zgłoszeń).
Rektorat apeluje do wszystkich wydziałów o dostarczanie propozycji kursów. Więcej
informacji
na
ten
temat
znaleźć
można
na
stronie
internetowej
http://www.uo.uw.edu.pl/
c) JMR apelowała o pomoc materialną dla studenta UW, który po wypadku przygotowuje
się do kosztownej terapii http://www.uo.uw.edu.pl/uouw/aktualnosci/pomozmy_filipowi
d) UW przygotowuje się do intensywnej kampanii towarzyszącej 200-lecia uczelni.
Jednym z aspektów jest zaproponowanie wieloletniego planu rozwoju uczelni. Taki
plan był swego czasu przygotowany przez UJ z okazji jubileuszu tej uczelni i
doprowadził do przyjęcia uchwały sejmowej przewidującej wieloletnią pomoc
inwestycyjną. UW nie był dotychczas beneficjentem tego rodzaju wsparcia. Jego
uruchomienie pozwoliłoby na skoordynowanie wysiłków naszej społeczności w celu
poprawienia warunków pracy zwłaszcza na tych wydziałach, które nie skorzystają z
rozwoju kampusu ochockiego.
Informacje Dziekana:
a) Na podstawie § 123 Statutu UW, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, z
dniem 15 października 2008 Dziekan powołał następujące osoby:
na kierowników kierunków:
Finanse i Rachunkowość – dr Katarzyna Dąbrowska –Gruszczyńska
Informatyka i Ekonometria – dr Maria Ogonek
na kierowników specjalności:
Ekonomia Sektora Publicznego – dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
Ekonomia Przedsiębiorstwa – dr Dominika Gadowska-Kaczmarczyk
Ekonomia Integracji Europejskiej – dr Leszek Wincenciak
International Economics – dr hab. Andrzej Cieślik, prof. UW
European Finance and Banking – dr Robert Ślepaczuk
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Development Economics – dr Joanna Tyrowicz
na kierownika Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menadżerskich – dr hab.
Janusz Kudła, prof. UW.
b) Na podstawie uchwały Rady WNE UW z dnia 13 lutego 2002, Dziekan powołał
Komisję Dydaktyczną na rok akademicki 2008/2009 w składzie:
• Prodziekan ds Studenckich – przewodniczący
• Kierownicy kierunków i specjalności
• Kierownik Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menadżerskich
oraz przedstawiciele samorządu studenckiego:
• Maciej Bloch
• Tomasz Gajderowicz
c) Zgodnie z § 9 Uchwały Nr 240 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r., w ślad za
pismem Rektora UW z dnia 9 września 2008 r. (BJK-44/2/2008), Dziekan powołał
Wydziałową Komisję ds Jakości Kształcenia w składzie wszystkich członków Komisji
Dydaktycznej oraz mgr Przemysława Kusztelaka jako przedstawiciela samorządu
doktoranckiego.
d) Dziekan powołał również na nową kadencję Komisję ds. Promocji w składzie nieco
odmiennym od sugerowanego poprzednio:
• dr Dominika Gadowska-Kaczmarczyk (przewodnicząca)
• dr Gabriela Grotkowska
• Tomasz Gajderowicz
• mgr Jarosław Górski
• mgr Przemysław Kusztelak
• prof. dr hab. Krzysztof Opolski
• mgr Michał Szkałuba
• Maciej Wilamowski
e) Dziekan powołał ponadto pełnomocników Dziekana do różnych spraw (jak to jest
wymagane przepisami):
• ds Programu Erasmus – dr Katarzyna Kopczewska
• ds USOS – dr Tomasz Jeruzalski
• ds ECTS – dr Renata Gabryelczyk
• ds rekrutacji – dr Marcin Gruszczyński
• ds Programu MOST – dr Krzysztof Kostro
f) Zgodnie z zapowiedziami, przyjęta została do pracy osoba mająca zadanie pomagać
pracownikom Wydziału przy występowaniu o granty badawcze oraz przy ich
rozliczaniu. Jest to pani Genowefa Smagała, która pracuje na pół etatu, w budynku
Wydziału przy Banacha 2B. Dziekan zaapelował o kontakt z nią w celu lepszego
wyartykułowania potrzeb ww. zakresie.
W porządku obrad RW wprowadzono następujące zmiany:
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1. Punkt 5 dotyczący powołania Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr
Bartłomieja Rokickiego przełożono na następne posiedzenie RW.
2. Do Spraw Różnych dodano punkt dotyczący dyplomów z wyróżnieniem.
Porządek – w załączeniu.
2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Komisja ds. Promocji przedstawiła obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności
oraz przedstawiła plany działania w najbliższym roku akademickim. Dziekan podziękował
członkom Komisji za niezwykle intensywne prace, które przyczyniły się do poprawy
wyników rekrutacji w br.
4. a) Prof. J. Kochanowicz wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Małgorzacie Jakubiak. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 21 osób,
wszystkie były za.
b) Prof. J. Wilkin wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Piotrowi Wójcikowi. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 22 osoby, wszystkie były za.
Prof. Wilkin poinformował również, że komisja wnioskuje o wyróżnienie pracy
doktorskiej mgr. Wójcika. Rada przyjęła wniosek.
c) Prof. W. Maciejewski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Beacie Jajko. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 22 osoby, wszystkie
były za.
d) Prof. T. Żylicz wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Katarzynie Rosiak-Lada. Rada przyjęła wniosek. Głosowały 22 osoby, wszystkie były
za.
6. W związku ze zbliżającym się końcem zatrudnienia na czas określony dr. Marcina
Łupińskiego, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
udokumentowała potrzebę otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta. Dziekan
zaproponował otwarcie konkursu określającego potrzeby dydaktyczne i preferowany profil
badawczy kandydata do pracy. Rada przyjęła wniosek jednomyślnie.
7. Prof. K. Opolski wystąpił o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jacka Pawlaka
(rozprawa pt.”Uwarunkowania ekonomiczne integracji poziomej przedsiębiorstw”). Rada
otworzyła przewód – głosowało 21 osób, wszystkie były za.
8. Prof. J. Wilkin wystąpił o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Wołka
(rozprawa pt.”Wpływ kapitału społecznego na aktywność ekonomiczną gospodarstw
rolnych w Polsce”). Rada otworzyła przewód – głosowały 22 osoby, wszystkie były za.
9. Dziekan wnioskował o zmianę w składzie jednej z trzech Komisji Doktorskich
powołanych na poprzednim posiedzeniu RW, polegającą na dokooptowaniu do komisji,
której przewodniczącym jest prof. dr hab. J. J. Michałek, prof. Włodzimierza Siwińskiego.
Rada poparła wniosek przy 1 głosie wstrzymującym.
10. Na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału, pozytywnie zaopiniowano skład Komisji
Konkursowej, w której Dziekan miałby pełnić rolę przewodniczącego. Jednak przepisy
stanowią, iż cały jej skład powołuje Dziekan. Z tego względu Dziekan wnioskował o
zmianę składu Komisji, według której przewodniczącym stałby się prof. Wojciecha
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Maciejewski, zaś dodatkowym członkiem – dr hab. Mieczysław Socha, prof. UW. RW
poparła wniosek przy 1 głosie wstrzymującym.
11. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr. Piotra Wójcika
na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Rozwoju Gospodarczego na 2 lata (42 głosy,
wszystkie za).
12-14.. Na podstawie § 92 pkt. 2 Statutu UW zmienionego uchwałą Senatu UW z dnia 26
września 2007, RW może wnioskować o zatrudnienie na czas nieokreślony profesorów
(zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych), którzy byli już wcześniej zatrudnieni w
drodze konkursu. Przepis ten dotyczy w szczególności prof. prof. D. Dziuby, J.
Kochanowicza i J.J. Michałka. W celu wszczęcia odpowiedniej procedury, Dziekan
wnioskował o powołanie recenzentów ich dorobku.
Dla prof. J. Kochanowicza:
• prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz
• prof. dr hab. Zbigniew Landau (SGH)
Dla prof. J.J. Michałka:
• prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
• prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (UG)
Dla dr hab. D. Dziuby:
• prof. dr hab. Jerzy Wilkin
• prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz (SGH)
RW przyjęła wnioski Dziekana jednomyślnie, z wyjątkiem kandydatury prof. W.
Siwińskiego, która przyjęta została przy jednym głosie wstrzymującym się.
15. Dziekan zaproponował następujące kandydatury do poszczególnych komisji wybieranych
przez Senat UW:
Stałe Komisje Senackie
• Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. J.J.
Michałek
• Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych – dr R. Gabryelczyk
• Komisja ds. Budżetu i Finansów – dr hab. U. Sztanderska, prof. UW
• Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW – dr hab. W. Otto, prof.
UW
• Komisja ds. Polityki Kadrowej – dr hab. M. Socha, prof. UW
• Komisja ds. Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia – dr R. Ślepaczuk
• Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia – dr J. Mycielski
• Komisja Prawno-Statutowa – dr hab. J. Kudła, prof. UW
Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
• dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
• dr M. Kaniewska
RW przjęła wnioski Dziekana jednomyślnie.
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16. Prorektor ds. Studenckich prof. Marta Kicińska-Habior zaproponowała daleko idące
zmiany w zasadach rekrutacji na studia I stopnia (po maturze), które miałyby
obowiązywać począwszy od r. ak. 2010. Polegają one na tym, ze wszystkie jednostki
rekrutujące studentów miałyby stosować identyczne zasady w odniesieniu do tzw.
nowych i starych maturzystów. W podstawach rekrutacji uwzględniano by wyniki
matur w następujący sposób:
nowych
I. na poziomie podstawowym
- z języka polskiego
- z matematyki
- z języka obcego
II. z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub przedmiot do wyboru,
przy czym oceny te byłyby tak ważone., żeby każdy z wymienionych
przedmiotów miał wagę równą co najmniej 5% i żeby suma przedmiotów I grupy
dawała nie mniej niż 30% wag.
starych
Jako średnią arytmetyczną z 5 przedmiotów zdawanych na maturze (przy czym
stara matura nie obejmowała matematyki jako obowiązkowej, więc istnieje
możliwość, że kandydaci na studia w ogóle nie zdawali na maturze tego
przedmiotu.
Na podstawie wstępnych dyskusji w Komisji Dydaktycznej Dziekan zaproponował:
1.
poparcie reguł rekrutacji dotyczących nowych matur
2.
odrzucenie reguł rekrutacji dotyczących starych matur z powodu możliwego
pominięcia matematyki; postulujemy, by przyjmować starych maturzystów na
podstawie ważonych ocen z matury z tych samych przedmiotów, które WNE
wyspecyfikuje dla nowych maturzystów i z analogicznymi wagami (dokładnie
takich samych wag nie można wprowadzić, ponieważ na starych maturach nie
występował podstawowy i rozszerzony poziom egzaminów wstępnych)
RW poparła stanowisko Komisji Dydaktycznej większością głosów przy dziewięciu
głosach przeciw.
17. Sprawy różne:
a) Dziekan zaproponował dr M. Ogonek na stanowisko kierownika Międzykierunkowych
Studiów Ekonomiczno-Matematycznych (MSEMat). RW jednomyślnie przyjęła
wniosek.
b)

Dziekan zaproponował dr. Piotra Wójcika na stanowisko kierownika
nowoutworzonego Studium Podyplomowego "Metody statystyczne w biznesie". RW
jednomyślnie przyjęła wniosek.

c) JMR poinformowała o podpisaniu umowy w sprawie wymiany doktorantów z Irakiem.
Umowa przewiduje m.in. przyjmowanie irackich doktorantów na studia doktorskie na
UW. Strona iracka zgłosiła kandydaturę jednego doktoranta, który interesuje się
ekonomią, z prośbą o przyjęcie go na stacjonarne studia doktoranckie w WNE w roku
2009/2010. Dziekan poinformował o obowiązującej na Wydziale procedurze
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rekrutacyjnej. JMR prosiła jednak o wystąpienie do Rady WNE UW o zgodę na
przyjęcie w przyszłorocznej rekrutacji jednej osoby wskazanej przez Rektora pod
następującymi warunkami:
(1) Kandydat będzie miał za sobą odbyty dwusemestralny kurs języka polskiego;
(2) Kandydatowi nie będzie przysługiwało stypendium wypłacane ze środków WNE
UW;
(3) Kandydat nie będzie miał obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych;
(4) Kandydat będzie się zaliczał do doktorantów WNE UW wykazywanych w
sprawozdawczości będącej podstawą "dotacji algorytmicznej".
(5) O ewentualnym zakwalifikowaniu w 2010 r. owego kandydata na II rok naszych
studiów doktoranckich zadecyduje zdanie egzaminów obowiązujących na I roku.
Dziekan wnioskował o wyrażenie zgody na przyjęcie doktoranta irackiego pod
wymienionymi warunkami. RW wyraziła zgodę przy jednym głosie sprzeciwu i dwu
głosach wstrzymujących się.
d) Prodziekan prof. U. Sztanderska poinformowała, że sześcioro studentów otrzymało w
br. dyplomy z wyróżnieniem. RW jednomyślnie zatwierdziła wyróżnienia.

Sekretarz Rady Wydziału,
Michał Brzeziński
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