PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 15 STYCZNIA 2014 R.
Porządek Rady Wydziału w dniu 15 stycznia 2014 roku
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11.12.2013
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
3. Sprawozdanie
z
prac
Senatu
Uniwersytetu
Warszawskiego
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
4. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
5. Zatrudnienie prof. dr hab. Dariusza T. Dziuby na stanowisku profesora zwyczajnego
w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
– ref. prof. dr hab. J. Kochanowicz
6. Zatrudnienie dr hab. Mikołaja Czajkowskiego na stanowisku profesora
nadzwyczajnego UW w Katedrze Mikroekonomii – ref. prof. dr hab. J. Kochanowicz
7. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Joannie Napierale
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
8. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Jackowi Furdze
– ref. prof. dr hab. J. Wilkin
9. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Macieja Bitnera (Wolna bankowość. Próba
decentralizacji polityki pieniężnej w modelu RCK) – ref. prof. UW dr hab. J. Kudła
10. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Skoczylasa (Modelowanie
i prognozowanie wariancji stóp zwrotu – wykorzystanie kursów dziennych w
modelach klasy ARCH) – ref. prof. UW dr hab. R. Kokoszczyński
11. Uchwała w sprawie Regulaminu WNE – ref. prof. UW dr hab. U. SztandarSztanderska
12. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
13. Powołanie Zastępcy Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami UW
– ref. ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
14. Sprawy różne
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Informacje dziekana do porządku Rady Wydziału z dnia 15.01.2014
Ad. 1.
Dziekan zaproponował usunięcie punktu siódmego z porządku Rady Wydziału. Z powodów
technicznych nie udało się podpisać umowy z NBP ws. finansowania procedury habilitacyjnej
dr Tomasza Łyziaka. Punkt ten będzie omawiany na kolejnej Radzie.
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Rady w dniu
15.01.2014 roku w nowym kształcie.
Ad. 2
Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia
11.12.2014, który został zamieszczony na stronie WNE.
Ad. 3.
W dniu 4-5 grudnia br. odbyło się posiedzenie Senatu UW. W czasie posiedzenia omawiano
m.in. wyniki rekrutacji na Uniwersytet Warszawski w 2013 roku. Liczba rejestracji na studia
zmniejszyła się z 47 tys. do 37 tys. na studia dzienne i z 4900 na 4080 na studia wieczorowe.
Natomiast liczba przyjętych studentów na studia I stopnia i dzienne zmniejszyła się z 8628 do
7393 na dzienne, z 2091 na 1499 na studia wieczorowe oraz z 1529 do 1261 na studia
zaoczne. Podobne tendencje spadkowe są obserwowane również na studiach II stopnia.
Te niekorzystne zmiany wynikają głównie z trendów demograficznych i są obserwowane na
wszystkich uczelniach. Na tym tle rekrutacja na WNE w ubiegłym roku akademickim
wypadła dość dobrze. Szczegółowe informacje na temat wyników rekrutacji w różnych
przekrojach są zawarte w oddzielnym raporcie liczącym 240 stron.
Prorektor Anna Giza-Poleszczuk poinformowała, że zawarto umowę z firmą Google,
w ramach której Uniwersytet otrzyma grant (w wysokości 1 mln dolarów) na utworzenie
centrum naukowo-badawczego (Digital Economy Lab: DELab) skoncentrowanego wokół
problematyki nowoczesnych technologii cyfrowych oraz ich wykorzystania gospodarczego.
W pracę nad umową zaangażowane były Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział
Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego (ICM). Celem działania Centrum jest koordynacja
i tworzenie interdyscyplinarnych projektów. Siedziba DELabu będzie w nowym BUW-ie,
a wkrótce zostanie powołany Dyrektor i koordynatorzy programów DELabu.
Wydział Prawa i Administracji UW utworzył nowy kierunek studiów Prawo finansowe
i skarbowość.
Senat uchwalił korektę Uchwał Senatu nr 129 w sprawie ustalania zasad i zakresu
obowiązków nauczycieli akademickich objętych wynagrodzeniem zasadniczym
i dodatkowym. Doprecyzowano w niej, że na obowiązki naukowe składa się:

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów
realizowanych w jednostce organizacyjnej,
 prowadzenie badań naukowych związanych z własnym rozwojem naukowym
i publikowanie ich wyników,
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kształcenie kadry naukowej (dotyczy nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego) – seminaria naukowe,
seminaria doktorskie,
organizacja konferencji i sympozjów naukowych.

Ad. 4. Informacje dziekana.
Dziekan zawiadomił Radę, że w dniu 9 stycznia zmarł prof. Adam Szeworski, uczeń
profesora Michała Kaleckiego, wieloletni profesor naszego Wydziału. Rada Wydziału uczciła
to zdarzenie minutą ciszy. Pogrzeb odbędzie się w dniu 16 stycznia o godzinie 13.30 na
Cmentarzu Wólczańskim.
Zakończyła prace Komisja powołana ds. opracowania regulaminu Komisji ds. Etyki.
W pracach Komisji uczestniczyli: dr Joanna Siwińska-Gorzelak (przewodnicząca),
prof. Marek Bednarski, prof. Marian Wiśniewski, dr Michał Krawczyk, mgr Marta Anacka
i dziekan WNE, z głosem doradczym. Komisja ta pracowała bardzo szybko. Propozycja
opracowanego regulaminu oraz kwestionariusz znajdują się w załącznikach 1a i 1b. Dziekan
zwrócił się do Rady z prośbą o zapoznanie się z propozycją. Regulamin i skład osobowy
Komisji ds. etyki zostaną zatwierdzone na kolejnej Radzie Wydziału.
Dziekan przypomniał, że zbliża się jubileusz 200 lecia Uniwersytetu. W związku z tym, WNE
proponuje wszczęcie procedury ws przyznania doktoratu honoris causa dla prof. Elhanana
Helpmana z Uniwersytetu Harvarda, który jest na 27 pozycji w światowym rankingu
REPEC-u. Prof. Helpman to wybitny ekonomista, bliski współpracownik Paula Krugmana,
który ma korzenie na ziemi polskiej, odwiedzał nasz Wydział i ma być w tym roku na
konferencji WIEM. JM Rektor postulował, by występować o doktoraty h.c. dla „prawie”
noblistów. Profesor Helpman z pewnością mieści się w tej kategorii ekonomistów. Rada
Wydziału rozważy kandydaturę prof. Helpmana na kolejnym posiedzeniu.
Dziekan poinformował, że zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem o nagrodę Prezesa Rady
Ministrów dla prof. Odeda Starka. Profesor Stark zajmuje najwyższą pozycję wśród polskich
ekonomistów w rankingu Repec/Ideas i ma prawdopodobnie największe szanse na uzyskanie
tej nagrody wśród pracowników naszego Wydziału. Chociaż zgłoszenie kandydata do tej
nagrody nie wymaga formalnej decyzji Rady, Rada poparła tę kandydaturę.
Ogłoszono konkurs PTE im prof. E. Lipińskiego. Kandydatury mogą zgłaszać profesorowie
ekonomii. Dziekan zachęcił do zgłaszania kandydatur wartościowych książek naszych
pracowników, które ukazały się w latach 2012-2013. Dziekan również zgłosił jedną
kandydaturę pracy Katarzyny Śledziewskiej. Należy dodać, że w przeszłości nasi pracownicy
byli wielokrotnie laureatami tej prestiżowej nagrody; w ubiegłym roku dr hab. Joanna
Tyrowicz, wcześniej prof. B. Liberda i prof. A. Cieślik.
W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego
interdyscyplinarnego Centrum Digital Economy Lab (DELab), założonego przez ICM,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz WNE, dofinansowanego przez firmę
Google. Celem posiedzenia jest ogłoszenie konkursu na dyrektora oraz wstępna ocena
możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych. Wstępną kwerendę w tej sprawie
na naszym Wydziale prowadził dr Jeruzalski. Dziekan zachęcił do zgłaszania innych
projektów,
które
mogą
być
realizowane
przy
współpracy
z
Centrum.
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Wydaje się, że interdyscyplinarny charakter Centrum daje większe szanse na udział
w konsorcjach w ramach projektów unijnych.
Wyszedł pierwszy tegoroczny numer Newsletter WNE. Dziekan poprosił o komentarze
i ewentualne sugestie dotyczące jego treści i układu.
Dziekan poinformował, że rozważa dofinansowanie uniwersyteckiego Radia Campus, które
obecnie jest wspierane m. in. przez Wydział Zarządzania, Prawa i Administracji i z budżetu
centralnego.
Po raz kolejny, w imieniu profesora Tomasza Żylicza oraz całego kolegium redakcyjnego
i dziekańskiego, Dziekan zwrócił się z prośbą o zachęcanie innych ekonomistów do
przesyłania tekstów oraz do składania własnych prac w naszej Ekonomii. Dziekan podkreślił,
że obecna dość wysoka, wyceniana przez Ministerstwo na 8 punktów pozycja naszego
czasopisma może być utrzymana tylko pod warunkiem, że kolejne numery będą ukazywać się
regularnie, tj. cztery numery w roku.
Ad. 5.
W dniu 10 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia
na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych. Wyniki konkursu, na który zgłosił się jeden kandydat, przedstawił –
w zastępstwie przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Jacka Kochanowicza – prof. UW dr
hab. Marian Wiśniewski. Prof. Wiśniewski podkreślił znaczący, zdaniem Komisji, dorobek
kandydata – prof. dr. hab. Dariusza T. Dziuby i przypomniał, że dorobek ten został równie
wysoko oceniony w trakcie procedury profesorskiej. Komisja jednogłośnie opowiedziała się
za zatrudnieniem prof. dr. hab. Dariusza T. Dziuby na stanowisku profesora zwyczajnego
w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem prof. dr. hab. Dariusza T. Dziuby na stanowisku
profesora zwyczajnego na czas nieokreślony w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych oddano 34 głosy, 32 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 6.
W dniu 10 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mikroekonomii. Wyniki konkursu, na
który zgłosił się jeden kandydat, przedstawił – w zastępstwie przewodniczącego Komisji prof.
dr hab. Jacka Kochanowicza – prof. UW dr hab. Marian Wiśniewski. Prof. Wiśniewski
podkreślił wybitny, zdaniem Komisji, dorobek kandydata – dr. hab. Mikołaja Czajkowskiego.
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za zatrudnieniem dr. hab. Mikołaja Czajkowskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mikroekonomii.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. hab. Mikołaja Czajkowskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas określony oddano 35 głosów, 33 za, 1 przeciw,
1 wstrzymujący się.
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Ad. 7.
W dniu 10 stycznia br. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Napierały,
zatytułowanej Sieci i kapitał społeczny we wchodzeniu na rynek pracy w I Komisji
doktorskiej. Promotorem pracy była dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska,
a recenzentami prof. prof. Marek Góra i Marek Okólski. Sprawę zreferował przewodniczący
Komisji – prof. dr hab. Jan J. Michałek, który podkreślił, że recenzje rozprawy były
zdecydowanie pozytywne, a przebieg obrony zadawalający. Doktorantka odpowiedziała
w sposób satysfakcjonujący na wszystkie zadane pytania. Komisja jednogłośnie poparła
wniosek o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Joannie
napierali oddano 23 głosy, 21 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 8.
W dniu 18 grudnia odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Jacka Furgi,
zatytułowanej „Oszczędzanie w kasach oszczędnościowo-budowlanych w gospodarkach
wschodzących Europy Środkowej (lata 1992-2012)” w III Komisji Doktorskiej. Promotorem
pracy był prof. Witold Koziński, a recenzentami prof. Krzysztof Opolski i dr hab. prof. SGH
Jacek Łaszek. Sprawę zreferował przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Jerzy Wilkin.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Jackowi
Furdze oddano 21 głosów, 19 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 9.
Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego dla magistra Macieja Bitnera.
Proponowany tytuł rozprawy: Wolna bankowość. Próba decentralizacji polityki pieniężnej
w modelu realnego cyklu koniunkturalnego. Sprawę zreferował promotor dr hab. prof. UW
Janusz Kudła.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Macieja Bitnera oddano
23 głosy, 19 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Ad. 10.
Wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego dla magistra Tomasza Skoczylasa.
Proponowany tytuł: Modelowanie i prognozowanie wariancji stóp zwrotu – wykorzystanie
kursów dziennych w modelach klasy ARCH. Sprawę zreferował promotor dr hab. prof. UW
Ryszard Kokoszczyński.
Na wniosek Rady Wydziału tytuł rozprawy został zmieniony na Modelowanie
i prognozowanie wariancji stóp zwrotu. Wykorzystanie kursów dziennych w modelach klasy
ARCH.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Skoczylasa
oddano 23 głosy, 22 za, 1 przeciw.
Ad. 11.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska zreferowała sprawę Regulaminu WNE, którego
ostateczna wersja została przesłana Radzie łącznie z Informacjami dziekana.
Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęła projekt nowego Regulamin
WNE.
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Ad. 12.
W tym roku akademickim Uniwersytet Warszawski zmoże zgłosić po jednej kandydaturze
w każdej kategorii nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dziekan zaproponował kandydaturę dr. hab. Mikołaja Czajkowskiego w kategorii nagród za
habilitację, którego dorobek naukowy zyskał bardzo wysokie uznanie w ocenach
recenzentów.
W głosowaniu tajnym za zgłoszeniem kandydatury dr. hab. Mikołaja Czajkowskiego do
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe oddano 36 głosów,
34 za, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny.
Natomiast w kategorii nagród za całokształt dorobku Dziekan zaproponował zgłoszenie
kandydatury prof. dra hab. Jerzego Wiklina, którego dorobek naukowy jest niezmiernie
bogaty i powszechnie ceniony. Ważnym dopełnieniem tego dorobku są dwie książki, wydane
pod redakcją prof. J. Wiklina w roku 2012 i 2013 roku przez Wydawnictwo Naukowe
Scholar. Pierwsza z nich to Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, a druga
to Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?.
W głosowaniu tajnym za zgłoszeniem kandydatury prof. dr. hab. Jerzego Wilkina do nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego oddano
35 głosów, 34 za, 1 nieważny.
Ad 14. Profesor Marek Okólski, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, zgłosił
propozycję mianowania nowego Zastępcy Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami. Nową
kandydatką jest Pani dr Joanna Nestorowicz. Decyzja ta powinna być formalnie
zaaprobowana przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zaakceptowała kandydaturę dr Joanny Nestorowicz na
stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami. Oddano 35 głosów, 33 za,
1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
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