PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 28 MAJA 2014 R.
Porządek Rady Wydziału w dniu 28 maja 2014
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14.15.2014
– 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. Wniosek Komisji o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Januszowi
Kudle – ref. prof. dr hab. W. Maciejewski
6. Wniosek Komisji o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Zofii
Barbarze Liberdzie – ref. prof. dr hab. J. Kochanowicz
7. Powołanie składu Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Olgi Kiuili
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
8. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Anackiej na następujący: Migracje
wewnętrzne a migracje zagraniczne. Przypadek Polski w okresie transformacji
– ref. prof. dr hab. M. Okólski.
9. Powołanie Komisji oraz recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Anackiej
– ref. prof. dr hab. M. Okólski
10. Powołanie Komisji oraz recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Chlebusa
– ref. dr hab. R. Kokoszczyński, prof. UW
11. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Mohammada Mahdi Ghodsi
– ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
12. Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Makroekonomii
i Teorii Handlu Zagranicznego – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
13. Zatrudnienie dra Leszka Morawskiego na ½ etatu na stanowisku starszego
wykładowcy na czas nieokreślony – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
14. Zatrudnienie dra Radosława Wolniaka na ½ etatu na stanowisku starszego
wykładowcy na okres 3 lat – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
15. Informacje o przyznawaniu i wykorzystaniu środków z funduszu BW i BST – ref. dr
hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
16. Zmiana Uchwały RW WNE UW w sprawie prowadzenia przewodów doktorskich na
WNE UW dla osób, niebędących studentami studiów doktorskich z dnia 9 listopada
2005 – ref. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
17. Przyjęcie regulaminu Komisji ds. Etyki WNE UW
– ref. Prof. dr hab. prof. J.J. Michałek
18. Zatwierdzenie składu Komisji ds. Etyki WNE UW
– ref. Prof. dr hab. prof. J.J. Michałek
19. Uzupełnienie składu komisji doktorskich WNE UW – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
20. Upoważnienie adiunktów WNE UW do prowadzenia seminariów magisterskich
– ref. dr Katarzyna Kopczewska
21. Przyznanie dyplomu z wyróżnieniem p. Jackowi Lewkowiczowi
– ref. dr Katarzyna Kopczewska
22. Sprawy różne
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Ad. 1
Dziekan zaproponował dodanie następujących punktów do porządku Rady Wydziału:







7 a. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr. Andrzeja Kondratowicza
12 a. Otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy na okres 2 lat w Katedrze
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
13 a. Zatrudnienie na ½ etatu dr. Michała Brzozowskiego na stanowisku starszego
wykładowcy na okres 2 lat w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
13 b. Zatrudnienie na ½ etatu dr. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku starszego
wykładowcy na okres 2 lat w Katedrze Mikroekonomii
13 c. Zatrudnienie na ½ etatu dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku starszego
wykładowcy na okres 2 lat w Zakładzie Ekonomii Sfery Publicznej
13 d. Zatrudnienie na ½ etatu dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego na stanowisku
starszego wykładowcy na okres 2 lat w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.
Ad. 2.
Proponowany protokół z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 14.05.2014 został zamieszczony
na stronie WNE.
Ad. 3.
W dniu 2 maja odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UW. Najważniejszym punktem było
uchwalenie planu finansowego UW na rok 2014. Rektor zwrócił uwagę, że dotacja
ministerialna wzrosła nieznacznie, dzięki czemu dotacja na poszczególne Wydziały i inne
jednostki również nieznacznie zwiększyła się. W tym roku po raz pierwszy do algorytmu
podziału włączono również pozawydziałowe jednostki, takie jak Ośrodków Studiów
Amerykańskich, Centrum Europejskie czy Studium Europy Wschodniej. W przypadku WNE
UW dotacja wynosi 11 004 253 PLN i wzrosła o około 68 tys. w porównaniu do roku
ubiegłego. Mieści się w tym zwiększona dotacja z tytułu podwyżek płac. Oznacza to, że
sytuacja finansowa naszego Wydziału w tym roku będzie nadal trudna. W trakcie
zatwierdzania planu dyskutowano także, czy potrzebna jest modyfikacja algorytmu podziału
środków wewnątrz UW.
Na posiedzeniu przyjęto uchwałę w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego
w roku akademickim 2015/16. Podjęto także uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na
studia laureatów i finalistów olimpiad.
Rektor poinformował, że w tegorocznym rankingu Perspektyw Uniwersytet Warszawski
zajął pierwsze miejsce (100 pkt) wśród uczelni polskich, wyprzedzając nieznacznie
Uniwersytet Jagielloński (98,5 pkt). W latach 2012 i 2013 UW był na II miejscu. Wśród
kierunków ekonomicznych UW znalazł się na II miejscu po SGH, ale przed innym
uniwersytetami ekonomicznymi.
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Ad. 4. Informacje dziekana
Centralna Komisja zakończyła postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych
dr hab. Andrzejowi Cieślikowi i dr hab. Markowi Bednarskiemu i skierowała sprawę do
Prezydenta RP. Dziekan serdecznie pogratulował Panom Profesorom.
W dniu 1 lipca br. nastąpi fizyczne przejęcie całości budynku B od Instytutu Tele
i Radiotechnicznego (ITR). Muszą zostać przeprowadzone prace umożliwiające techniczne
rozdzielenie części wspólnych budynków B (budynek UW) i A (budynek ITR) w celu
przygotowania budynku B i infrastruktury technicznej do samodzielnego funkcjonowania.
Łączy się to z koniecznością wybudowania rozdzielających ścian ogniowych, podliczników
umożliwiających rozliczenie energii elektrycznej, wody i c.o. oraz innych działań. Dziekan
podkreślił, że uzyskujemy duże wsparcie ze strony Kanclerzy UW w tej sprawie.
Dziekan wyraził nadzieję, że podczas tego posiedzenia Rada Wydziału, na podstawie wniosku
Komisji, dopuści do kolokwium habilitacyjnego dra Andrzeja Kondratowicza. Dodatkowa
Rada Wydziału przeznaczona na przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego odbędzie się
w dniu 25 czerwca 2014, o godzinie 14:15.
Zewnętrzny recenzent zwrócił uwagę, że wielu pracowników zalicza do publikacji różne
prace typu working papers, discussision papers, raport do publikacji etc. Tego typu
klasyfikacja jest niezgodna z wymogami Ministerstwa NiSzW oraz standardami
międzynarodowymi. Dlatego, Dziekan poprosił o weryfikację informacji dotyczących
publikacji umieszczonych na stronie WNE UW, szczególnie, że w czasie wakacji planowane
jest wprowadzenie nowej strony Wydziału.
W dniach 26-27 września odbędzie się w Pułtusku w Domu Polonii konferencja wydziałowa
na temat konkurencyjności gospodarki polskiej. Dziekan zachęcił pracowników do zgłaszania
referatów na konferencję, przygotowania koreferatów (we wrześniu), a doktorantów do
uczestnictwa w specjalnej sesji, w której również są przewidziane koreferaty.
Ad. 5.
Nadeszły już wszystkie recenzje związane z wnioskiem o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych dr. hab. Januszowi Kudle. Wpłynął także wniosek wydziałowej Komisji w tej
sprawie. Sprawę przedstawił przewodniczący Komisji prof. dr hab. W. Maciejewski, który
omówił cztery pozytywne recenzje rozprawy i w imieniu Komisji wniósł o nadanie tytułu
profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Januszowi Kudle.
W głosowaniu tajnym za nadaniem tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Januszowi
Kudle oddano 21 głosów, 20 za, 1 wstrzymujący się.
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Ad. 6.
Nadeszły już wszystkie recenzje związane z wnioskiem o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych dr. hab. Zofii Barbarze Liberdzie. Wpłynął także wniosek wydziałowej
Komisji w tej sprawie. Sprawę przedstawił – prof. dr hab. Tomasz Żylicz – w zastępstwie
przewodniczącego Komisji, który omówił cztery pozytywne recenzje rozprawy i w imieniu
Komisji wniósł o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Zofii Barbarze
Liberdzie
W głosowaniu tajnym za nadaniem tytułu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Zofii
Barbarze Liberdzie oddano 21 głosów, 20 za, 1 wstrzymujący się.
Ad. 7.
Centralna Komisja wystąpiła o powołanie składu Komisji ds. postępowania habilitacyjnego
dr Olgi Kiuili. Dziekan zaproponował, by recenzentem w tym postępowaniu była dr hab.
prof. PAN Katarzyna Zawalińska, członkiem dr hab. prof. UW Wojciech Otto, a sekretarzem
dr hab. Ewa Aksman.
W głosowaniu tajnym za powołaniem Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Olgi
Kiuili w składzie: dr hab. prof. PAN Katarzyna Zawaliska (recenzent), dr hab. prof. UW
Wojciech Otto (członek) i dr hab. Ewa Aksman (sekretarz) oddano 21 głosów, wszystkie za.
Ad. 7a.
Wpłynęły już wszystkie 4 recenzje rozprawy habilitacyjnej dr. Andrzeja Kondratowicza.
W związku z tym, wpłynął wniosek od wydziałowej Komisji o dopuszczenie do kolokwium
habilitacyjnego. Sprawę przedstawił przewodniczący Komisji prof. dr hab. Włodzimierz
Siwiński, który omówił cztery pozytywne recenzje rozprawy i w imieniu Komisji wniósł
o dopuszczenie dr. Andrzeja Kondratowicza do kolokwium habilitacyjnego.
W głosowaniu tajnym za dopuszczeniem dr. Andrzeja Kondratowicza do kolokwium
habilitacyjnego oddano 21 głosów, 20 za, 1 wstrzymujący się.
Ad. 8.
Wpłynął wniosek o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Anackiej. Nowy
proponowany tytuł jest następujący: Migracje wewnętrzne a migracje zagraniczne.
Przypadek Polski w okresie transformacji. Sprawę przedstawił promotor prof. dr hab. M.
Okólski.
W głosowaniu tajnym za zmianą tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Anackiej oddano
22 głosy, wszystkie za.
Ad. 9.
Wpłynął wniosek profesora M. Okólskiego o powołanie Komisji oraz recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr Marty Anackiej. Dziekan zaproponował, by sprawę skierować do I Komisji
Doktorskiej. Promotor prof. dr hab. M. Okólski zaproponował wyznaczenie następujących
recenzentów: prof. dr hab. J. Wilkina i prof. dr hab. R. Jończego (UE we Wrocławiu).
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W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. J. Wiklina na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr Marty Anackiej oddano 22 głosy, wszystkie za.
W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr hab. R. Jończego na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr Marty Anackiej oddano 22 głosy, wszystkie za.
Ad. 10.
Wpłynął wniosek od profesora R. Kokoszczyńskiego o powołanie Komisji oraz recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Chlebusa. Sprawa została skierowana do II Komisji
Doktorskiej. Promotor dr hab. prof. UW R. Kokoszczyński zaproponował wyznaczenie
następujących recenzentów: dr hab. prof. UW M. Wiśniewskiego i dr hab. prof. UMK P.
Fiszedera.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr hab. prof. UW M. Wiśniewskiego na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Chlebusa oddano 21 głosów, 19 za, 1 przeciw,
1 wstrzymujący się.
W głosowaniu tajnym za powołaniem dr hab. prof. UMK P. Fiszedera na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Chlebusa oddano 23 głosów, wszystkie za.
Ad. 11.
Dziekan, jako promotor, przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr.
Mohammedowi Mahdi Ghodsi, studentowi dziennych studiów doktorskich WNE UW.
Proponowany tytuł rozprawy: Trade policy, trade conflicts. Determinants and consequences
of protectionism.
W głosowaniu tajnym za otwarciem przewodu doktorskiego mgr. Mohammedowi Mahdi
Ghodsi oddano 21 głosów, wszystkie za.
Ad. 12.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
o otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy na okres 2 lat w tej Katedrze.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek kierownika Katedry
Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Ad. 12 a.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
o otwarcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy na okres 2 lat w tej Katedrze.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparła wniosek kierownika Katedry

Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych

Ad. 13.
Wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii o zatrudnienie dr. Leszka
Morawskiego na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy na czas nieokreślony. Sprawę
przedstawił prof. dr hab. J. J. Michałek.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Leszka Morawskiego na ½ etatu na stanowisku
starszego wykładowcy na czas nieokreślony oddano 30 głosów, 29 za, 1 wstrzymujący się.
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Ad. 13. a.
Wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
o zatrudnienie na ½ etatu dr. Michała Brzozowskiego na stanowisku starszego wykładowcy
na okres 2 lat. Sprawę przedstawił prof. dr hab. J. J. Michałek.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Michała Brzozowskiego na ½ etatu na stanowisku
starszego wykładowcy na okres 2 lat oddano 30 głosów, wszystkie za.
Ad. 13. b.
Wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Mikroekonomii o zatrudnienie na ½ etatu
dr. Tomasza Kopczewskiego na stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat. Sprawę
przedstawił prof. dr hab. J. J. Michałek.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Tomasza Kopczewskiego na ½ etatu na
stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat oddano 30 głosów, wszystkie za.
Ad. 13. c.
Wpłynął wniosek od Kierownika Zakładu Ekonomii Sfery Publicznej o zatrudnienie na
½ etatu dr Grażyny Bukowskiej na stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat. Sprawę
przedstawił prof. dr hab. J. J. Michałek.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr Grażyny Bukowskiej na ½ etatu na stanowisku
starszego wykładowcy na okres 2 lat oddano 30 głosów, wszystkie za.
Ad. 13. d.
Wpłynął wniosek od Kierownika Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych
o zatrudnienie na ½ etatu dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego na stanowisku starszego
wykładowcy na okres 2 lat. Sprawę przedstawił prof. dr hab. J. J. Michałek.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Bartłomieja Dessoulavy-Śliwińskiego na ½ etatu
na stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat oddano 30 głosów, 29 za, 1 wstrzymujący
się.
Ad. 14.
Wpłynął wniosek od Kierownika Zakładu Teorii Rozwoju Gospodarczego o zatrudnienie na
½ etatu dr. Radosława Wolniaka na stanowisku starszego wykładowcy na okres 3 lat. Sprawę
przedstawił prof. dr hab. J. J. Michałek.
W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem dr. Radosława Wolniaka na ½ etatu na stanowisku
starszego wykładowcy na okres 3 lat oddano 28 głosów, 27 za, 1 wstrzymujący się.
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Ad. 15.
Dr hab. prof. UW U. Sztandar-Sztanderska przedstawiła zmiany w regulaminie przyznawania
środków na BW. Najważniejsza z nich dotyczyła ograniczenia możliwości ubiegania się o
środki w ramach BW do trzech lat od uzyskania doktoratu. Rada Wydziału przyjęła nowy
regulamin podziału środków BW (w załączeniu).
Ad. 16.
Dr hab. prof. UW U. Sztanderska zaproponowała zmianę Uchwały RW WNE UW w sprawie
prowadzenia przewodów doktorskich na WNE UW dla osób, niebędących studentami studiów
doktorskich z dnia 9 listopada 2005. Zgodnie z nową regulacją, Rada Wydziału określa
wysokość opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego uwzględniając aktualne koszty
recenzji doktorskich.
Rada Wydziału przyjęła uchwałę w przedstawionym brzmieniu (w załączeniu).
Ad 17.
Komisja ds. Regulaminu Komisji Etyki WNE UW uzgodniła tekst regulaminu. Sprawę
przedstawił prof. dr hab. J. J. Michałek. Rada Wydziału przyjęła Regulamin Komisji ds.
Etyki (w załączeniu)
Ad 18.
Dziekan prof. dr hab. J.J. Michałek zaproponował skład Komisji ds. Etyki WNE
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołała Komisję ds. Etyki WNE
w następującym składzie: dr Joanna Siwińska-Gorzelak (przewodnicząca), prof. dr hab.
Marek Bednarski, dr hab. prof. UW Marian Wiśniewski, dr Michał Krawczyk, dr Olga Kiuila,
mgr Marta Anacka oraz mgr Paulina Ziembińska.
Ad. 19.
W związku z zakończonymi procedurami habilitacyjnymi, Dziekan prof. dr hab. J.J. Michałek
zaproponował, ażeby Rada Wydziału uzupełniła skład wydziałowych komisji doktorskich
proponując, by dr hab. Cecylia Leszczyńska i dr hab. Łukasz Hardt zostali włączeni w skład
Komisji III.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaaprobowała włączenie do składu
Komisji III dr hab. Cecylii Leszczyńskiej i dr hab. Łukasza Hardta.
Ad. 20.
Rada Wydziału wyraziła zgodę na prowadzenie seminariów magisterskich przez osoby
ze stopniem doktora (lista w załączeniu).
Ad. 21.
Rada Wydziału przyznała dyplom z wyróżnieniem panu mgr Jackowi Lewkowiczowi.
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