PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 24 LISTOPADA 2010 R.
Porządek Rady Wydziału:
1. Sprawozdanie z Senatu i informacje Dziekana – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 3.11.2010 r. – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
3. Wniosek Komisji dotyczący wszczęcia przewodu o tytuł profesora nauk ekonomicznych i powołanie
recenzentów dorobku naukowego dr hab. Dariusza Dziuby – ref. prof. dr hab. J. Wilkin
4. Wniosek o powołanie 4 specjalności w ramach projektu: Studia podyplomowe "Efektywność i
konkurencyjność przedsiębiorstw":
- Studia menedżersko-ekonomiczne dla inżynierów
- Ryzyko w działalności przedsiębiorstw - identyfikacja, pomiar, przeciwdziałanie
- Efektywność ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw
- Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w strategiach rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw
5. Zatrudnienie dr Piotra Wójcika na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania w Zakładzie Teorii
Rozwoju Gospodarczego – ref. prof. dr hab. W. Otto
6. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Jolancie Brodowskiej-Szewczuk – ref. prof. dr hab. J.
Wilkin
7. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Krzysztofowi Spirzewskiemu – ref. prof. dr hab. J.
Wilkin
8. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Magdalenie Olender-Skorek – ref. prof. dr hab. J.
Wilkin
8a. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Przemysławowi Kusztelakowi – ref. dr hab., prof.
UW M. Wiśniewski
9. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w:
- Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
- Katedrze Statystyki i Ekonometrii
- Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości
– ref. prof. dr hab. T. Żylicz
10. Modyfikacja zasad rekrutacyjnych w roku akademickim 2011/2012 – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
11. Przyznanie dyplomów z wyróżnieniem – ref. prof. dr hab. U. Sztanderska
12. Wyłonienie kandydata do Rady Narodowego Centrum Nauki – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
13. Sprawy różne

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Prof. dr hab. T. Żylicz zaproponował poszerzenie porządku obrad o dwie sprawy personalne.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 1. Prof. dr hab. T. Żylicz przedstawił sprawozdanie z Senatu i informacje Dziekana.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu 17.11.2010
a.
Duża część obrad Senatu poświęcona była osiągnięciom sportowym UW. Władze rektorskie
jeszcze raz zaapelowały o życzliwe traktowanie studentów, którzy proszą o zmiany
terminów zaliczeń itp. w związku z udokumentowanym udziałem w akademickich
zawodach sportowych wysokiej rangi.
b.
Senat przyjął również uchwałę wzywającą rząd do respektowania zobowiązań dotyczących
finansowania nauki.

Informacje Dziekana
a.
W dniach 18-19 b.m. na WNE UW przebywał zespół PKA mający akredytować kierunek
"Finanse i rachunkowość". Według prof. dr hab. T. Żylicza ocena wypadła pomyślnie, ale
zwrócono uwagę na pewne niedociągnięcia. Prof. dr hab. T. Żylicz streścił najważniejsze
elementy krytyczne. Nasze programy (polskojęzyczne oraz "Quantitative Finance") nie w
pełni realizują minima programowe. Te jednak zapewne znikną jeszcze przed okresem,
który władze państwowe w tego typu sytuacjach pozostawiały na dostosowanie się do
wymagań. Te stosunkowo drobne odstępstwa nie wydają się być więc przeszkodą w
akredytacji. Zwrócono nam uwagę na niedociągnięcia w przygotowywaniu prac
dyplomowych. Są one dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, około 20% prac obejmuje tematy,
które nie należą do "Finansów i rachunkowości". Po drugie – pomimo ogólnie dobrego
poziomu – zdarzają się niestety prace ocenione jako bardzo dobre, które na taką ocenę nie
zasługują. Tradycyjnie już wysoko oceniono nasz formularz recenzyjny (ubolewając tylko,
że zbyt często jest on wypełniany zdawkowo, pojedynczymi słowami, a nie rozbudowanymi
uwagami). Zwrócono też uwagę na zbyt słabą współpracę z Biurem Karier UW. Najwięcej
kontrowersji wzbudziło minimum kadrowe. Wizytujący nas Zespół oczekiwał
udokumentowania znaczącego dorobku naukowego w zakresie dyscyplin wchodzących do
"Finansów i rachunkowości". Tymczasem pracownicy tworzący nasze minimum kadrowe
miewają czasem dorobek w innych naukach ekonomicznych. Dla osób, które swój profil
akademicki widzą właśnie w "Finansach i rachunkowości" stanowi to zachętę do
zwiększenia wysiłku. Dla innych osób, które są tutaj zaliczone, stanowi to sygnał, by w
pracach położyć większy nacisk na ten właśnie obszar. Prof. dr hab. T. Żylicz podziękował
wszystkim osobom, które pomogły w udokumentowaniu dobrych stron naszych studiów na
kierunku "Finanse i rachunkowość", a zwłaszcza tym, którzy spotkali się z Zespołem. W
dyskusji nad informacją o wizycie PKA dr hab., prof. UW M. Socha zauważył ze Wydział
spełnia wymagania formalne do prowadzenia studiów Finanse, Bankowość i Rachunkowość
na poziomie licencjackim, natomiast nie jest to pewne odnośnie studiów drugiego stopnia.
b.
18 b.m. w siedzibie PTE odbył się Jubileusz 60-lecia pracy naukowej prof. dr hab.
Aleksandra Łukaszewicza. Jubilat miał krótkie wystąpienie, na którym scharakteryzował
wkład swojego pokolenia w rozwój życia umysłowego w Polsce i rozwój nauk
ekonomicznych. Uczestnicy sesji zapoznali się także z księgą honorową, przygotowaną
przez uczniów i współpracowników profesora (zwłaszcza tych zatrudnionych na WNE UW)
pod redakcją E. Mączyńskiej i J. Wilkina pt. „Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu”.
Gratulujemy Jubileuszu!
c.
Zarząd PTE przekazał na ręce prof. dr hab. T. Żylicza plakietkę z wyrazami uznania z okazji
odbycia serii wydziałowych konferencji akademickich. W bieżącym roku zorganizowaliśmy
dwudziestą taką konferencję. Cieszy, że nasza inicjatywa znalazła uznanie środowiska.
Będzie to – być może – dodatkowy impuls dla naszych kolegów, aby docenić wagę tych
dorocznych spotkań.
d.
Dziekan poinformował, iż zmarł prof. dr hab. Jan Dziewulski, długoletni pracownik
wydziału, były kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej. Pamięć uczczono minutą
ciszy.
Ad 2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad 3. Prof. dr hab. J. Wilkin przedstawił wniosek Komisji dotyczący wszczęcia przewodu o tytuł
profesora nauk ekonomicznych i powołanie recenzentów dorobku naukowego dr hab.
Dariusza Dziuby. Wniosek przyjęto jednogłośnie (głosowały 23 osoby). Wnioskodawca
zaproponował na recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. Józefa Oleńskiego oraz
prof. dr hab. Bernarda Kubiaka z Uniwersytetu Gdańskiego. W głosowaniu za powołaniem
prof. dr hab. Józefa Oleńskiego wzięło udział 23 członków RW, 22 poparło wniosek, 1 głos
był przeciwny. W głosowaniu za powołaniem prof. dr hab. Barnarda Kubiaka wzięło udział
23 członków RW, 22 poparło wniosek, 1 głos był przeciwny.

Ad 4. Prof. dr hab. K. Opolski wnioskował o formalne utworzenie 4 kierunków specjalizacyjnych
(Studia menedżersko-ekonomiczne dla inżynierów; Ryzyko w działalności przedsiębiorstw identyfikacja, pomiar, przeciwdziałanie; Efektywność ekonomiczna małych i średnich
przedsiębiorstw; Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w strategiach rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw) na Studiach podyplomowych w ramach projektu "Efektywność i
konkurencyjność przedsiębiorstw". Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Ad 5. Dziekan, Prof. dr hab. T. Żylicz, w zastępstwie dr hab., prof. UW W. Otto wystąpił z
wnioskiem Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr Piotra Wójcika na stanowisku adiunkta
na podstawie mianowania w Zakładzie Teorii Rozwoju Gospodarczego. W głosowaniu
wzięło udział 35 członków RW, wszyscy członkowie RW poparli wniosek.
Ad 6. Prof. dr hab. J. Wilkin wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Jolancie Brodowskiej-Szewczuk. Rada przyjęła wniosek. W głosowaniu wzięło udział 23
członków rady, oddano 23 głosy popierające wniosek.
Ad 7. Prof. dr hab. J. Wilkin wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Krzysztofowi Spirzewskiemu. Rada przyjęła wniosek. W głosowaniu wzięło udział 23
członków rady, oddano 23 głosy popierające wniosek.
Ad 8. Prof. dr hab. J. Wilkin wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Magdalenie Olender-Skorek. Rada przyjęła wniosek. W głosowaniu wzięło udział 23
członków rady, oddano 23 głosy popierające wniosek.
Ad 8a. Prof. dr hab. M. Wiśniewski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Przemysławowi Kusztelakowi. Rada przyjęła wniosek. W głosowaniu
wzięło udział 23 członków rady, oddano 23 głosy popierające wniosek. Komisja doktorska
wystąpiła z wnioskiem o wyróżnienie pracy. Wniosek ten uzyskał jednogłośną akceptację rady.
W głosowaniu wzięło udział 24 członków rady, oddano 24 głosy popierające wniosek.
Ad 9. Na wniosek Kierowników Katedr Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego,
Statystyki i Ekonometrii oraz Finansów, Bankowości i Rachunkowości, prof. dr hab. T.
Żylicz zwrócił się o otwarcie konkursów na stanowiska adiunktów w tych katedrach.
Wnioski Kierowników są dobrze udokumentowane potrzebami badawczymi i
dydaktycznymi w związku z kończeniem umów o zatrudnienie na czas określony z dr.
Hagemejerem, dr Kalbarczyk, dr Ladą i dr. Modzelewskim. Wniosek o otwarcie konkursu
na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego przyjęto
jednogłośnie. Wnioski o otwarcie konkursów na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki
i Ekonometrii przyjęto jednogłośnie. Wniosek o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta
w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości przyjęto jednogłośnie.
Ad 10. Prof. dr hab. T. Żylicz, zastępując prodziekana d/s studenckich dr hab., prof. UW. U.
Sztanderską, przedstawił modyfikację zasad rekrutacyjnych w roku akademickim
2011/2012. Modyfikacja zasad rekrutacji na studia 1 stopnia dotyczy zamiany terminu
„narodowość polska” na „obywatelstwo polskie”. Pojęcie narodowości jest nieprecyzyjne,
natomiast obywatelstwo można zweryfikować na podstawie przedłożonych dokumentów.
Modyfikacja dotycząca rekrutacji na studia drugiego stopnia polega na uproszczeniu
procedury w stosunku do kandydatów, którzy znaleźli się na miejscu uprawniającym do
kwalifikacji na studia z więcej niż jednej listy.

Ad 11. Prof. dr hab. T. Żylicz, zastępując prodziekana d/s studenckich dr hab., prof. UW. U.
Sztanderską, przedstawił wniosek o przyznanie dyplomu licencjata z wyróżnieniem panu
mgr Michałowi Krychowi. Wniosek członkowie Rady Wydziału Przyjęli jednogłośnie.
Ad 12. Prof. T. Żylicz zaproponował zgłoszenie kandydatury prof. dr hab. J. J. Michałka do Rady
Narodowego Centrum Nauki. Jest to organ, który powstanie w oparciu o Ustawę z 30
kwietnia 2010 r. Procedura wyborcza jest dość złożona, a wyłonienie kandydata przez
jednostkę do tego uprawnioną (taką jak Rada WNE UW) jest tylko jednym ze wstępnych jej
etapów. Rada jednogłośnie przyjęła kandydaturę prof. J.J. Michałka
Ad 13. Sprawy różne:
- Prof. dr hab. T. Żylicz zgłosił wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie
Mikroekonomii Przemysława Kusztelaka. Wniosek poddano głosowaniu. W głosowaniu
wzięło udział 35 członków RW, wszyscy głosujący poprali wniosek.
- Prof. dr hab. B. Liberda zaprosiła wszystkich członków RW na konferencję
podsumowującą grant o kompetencjach cywilizacyjnych.

