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Sprawozdanie z Senatu i informacje Dziekana – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 20 stycznia 2009 – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Podjęcie uchwały o zaliczaniu lektoratów języków obcych - ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Wniosek Komisji o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Pawłowi
Swianiewiczowi – ref. prof. dr hab. A. Łukaszewicz
5. Powołanie Komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Wiktora Rutkowskiego ref. prof. dr hab. T. Żylicz
6. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Ogonka – ref. prof. dr hab. W.
Maciejewski
7. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Łukaszowi Tanajewskiemu – ref. prof.
dr hab. W. Maciejewski
8. Powołanie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Ogonka – ref.
prof. dr hab. W. Maciejewski
9. Zatrudnienie dr. Łukasza Tanajewskiego na stanowisku adiunkta na czas określony w
Zakładzie Demografii – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
10. Sprawy różne
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Ad 1.

Rada Wydziału przyjęła porządek obrad. Dziekan, prof. T. Żylicz przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia Senatu oraz informacje Dziekana.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu 17.02.2010
a. Senat UW uchwalił nowy Regulamin Studiów przygotowany przez Komisję,
której przewodniczyła prof. dr hab. U. Sztanderska. Pracownicy WNE nie
zgłaszali żadnych uwag. Rada Wydziału powinna do 10 czerwca br.
zmodyfikować zasady studiowania na WNE, aby były spójne z Regulaminem
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Znowelizowane zasady powinny być
przyjęte na posiedzeniu RW w maju br. Propozycja zmian zostanie
przedstawiona członkom RW z odpowiednim wyprzedzeniem.
Informacje Dziekana
a. Dziekan, prof. T. Żylicz zaapelował o uzupełnienie na stronie internetowej WNE
indywidualnych sprawozdań pracowników z osiągnięć naukowych.
b. Dziekan, prof. T. Żylicz poinformował: Ogłosiliśmy zapotrzebowanie na
pracownika Pracowni Informatycznej, którego zadaniem będzie głównie obsługa
sieci i komputerów w trakcie zajęć weekendowych. Jeśli uda się znaleźć

właściwą osobę, problem, z którym się borykamy, powinien zostać rozwiązany
w pierwszych tygodniach marca br.
c. Dziekan, prof. T. Żylicz poinformował: Wraz z dr Cecylią Leszczyńską brałem
udział w konferencji zorganizowanej przez Związek Banków Polskich na temat
studenckich staży i praktyk. Uczestnicy (zarówno odpowiedzialni za wysyłanie,
jak i za przyjmowanie studentów) podkreślali zbyt niską wagę przypisywaną
temu procesowi. Potencjalni pracodawcy zwracają uwagę na rolę "miękkich"
umiejętności, w niedostatecznym stopniu nabywanych przez absolwentów
wyższych uczelni. Dyskusyjna jest jednak kwestia sposobu przekazywania
owych "miękkich" umiejętności. Wydaje się, że najlepszą formą kształcenia jest
przekazywanie na studiach umiejętności "twardych" w sposób zapewniający
nabycie także umiejętności "miękkich" niejako en passant.
Dr C. Leszczyńska dodała, że szczególnie ważne dla staży i praktyk studenckich
jest podjęcie bardziej formalnej współpracy z instytucjami ubezpieczeniowymi i
bankami. Przedstawiciele pracodawców biorący udział w konferencji
podkreślali, że kandydaci do pracy powinni dysponować szczególnie takimi
umiejętnościami miękkimi jak: komunikatywność, umiejętność zarządzania
czasem, umiejętność pracy w grupie.
Prof. U. Sztanderska dodała, że w nowych wzorcach opisu przedmiotów
konieczne jest wskazanie efektów kształcenia i metod prowadzenia zajęć, co
pozwoli zwrócić uwagę wykładowców na to, jakie umiejętności miękkie
przekazują w trakcie zajęć. Prowadzący zajęcia powinni sami dawać pozytywne
przykłady zachowań.
Ad 2.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad 3.

Dziekan, prof. T. Żylicz przedstawił uzasadnienie oraz propozycję treści uchwały o
zaliczaniu lektoratów języków obcych: Nie możemy na razie zaliczać lektoratów na
podstawie udziału w zajęciach prowadzonych w języku obcym osobom, które zdały
egzamin z tego języka co najmniej na poziomie C1. Tymczasem część naszych
studentów ostatnich lat studiów uznała – co wyszło na jaw dopiero niedawno – że
skoro zdały egzamin z języka obcego na wymaganym poziomie, to nie muszą
uczęszczać na lektoraty. Jest to po części winą niezbyt jasnych zapisów w
wydziałowych zasadach studiowania i w uchwale Senatu UW dotyczącej nauczania
języków obcych. W efekcie, będąc na V roku, osoby te dostrzegły, że nie mogą
rozliczyć studiów i ubiegać się o dyplom, ponieważ plan ich studiów obejmuje
określoną liczbę lektoratów i uzyskanych na ich podstawie punktów ECTS. Jeśli
jednak osoby te uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w języku, którego
znajomość potwierdza egzamin, to uważam, że można ten udział uznać za
równoważny lektoratowi. W związku z tym proponuję podjęcie uchwały w
następującym brzmieniu: Rada WNE UW uznaje za równoważne z lektoratami
zajęcia prowadzone w języku obcym dla studentów, którzy zdali egzamin biegłości z
tego języka co najmniej na poziomie C1. RW jednogłośnie podjęła uchwałę.
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Ad 4.

Prof. A. Łukaszewicz przedstawił jednomyślny wniosek Komisji o nadanie tytułu
profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Pawłowi Swianiewiczowi. RW przyjęła
wniosek. Głosowało 19 osób, wszyscy byli za.

Ad 5.

Na wniosek Dziekana, prof. T. Żylicza, RW jednogłośnie powołała Komisję ds.
wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Wiktora Rutkowskiego.
Skład Komisji:
prof. J. Kochanowicz – Przewodniczący
prof. J. Kleer
prof. A. Łukaszewicz
prof. M. Bednarski

Ad 6.

Prof. W. Maciejewski wystąpił z wnioskiem o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej
mgr. Grzegorza Ogonka. Dotychczasowy tytuł: „Uczenie się” jako metoda
formowania oczekiwań w empirycznych modelach makroekonomicznych.
Proponowany tytuł: Oczekiwania adaptacyjne z uczeniem jako alternatywa dla
racjonalnych oczekiwań w modelach ekonometrycznych. Rada przyjęła wniosek.
Głosowało 20 osób, wszyscy byli za.

Ad 7.

Prof. W. Maciejewski wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr. Łukaszowi Tanajewskiemu. RW przyjęła wniosek. Głosowało
21 osób, 20 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Prof. W. Maciejewski zgłosił wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr.
Łukasza Tanajewskiego. RW przyjęła wniosek. Głosowało 18 osób, 14 było za, 4
osoby wstrzymały się od głosu.

Ad 8.

Na wniosek prof. W. Maciejewskiego RW powołała Komisję i recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Ogonka. Za powołaniem na recenzenta prof.
Ryszarda Kokoszczyńskiego głosowało 20 osób, 19 osób za, 1 głos nieważny. Za
powołaniem na recenzenta prof. Władysława Milo głosowało 20 osób, 19 osób za, 1
głos nieważny.

Ad 9.

Dziekan, prof. T. Żylicz przedstawił wniosek Kierownika Zakładu Demografii o
zatrudnienie dr. Łukasza Tanajewskiego na stanowisku adiunkta na 2 lata w
Zakładzie Demografii WNE UW. RW przyjęła wniosek, głosowało 40 osób, 36 osób
za, 1 osoba była przeciwna, 1 głos był nieważny, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad 10.

Sprawy różne:
Prof. U. Sztanderska wystąpiła z wnioskiem o wydanie dyplomu magisterskiego z
wyróżnieniem dla Pana Marcina Nowaka. Promotorem pracy magisterskiej był prof.
dr hab. Jerzy Wilkin. RW jednogłośnie przyjęła wniosek.

