PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 19 03 2008 r.
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW
oraz następujące informacje dotyczące spraw Wydziału:
I. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW:
a) Senat podjął uchwałę w sprawie łamania praw człowieka w Tybecie, w której apeluje
do władz państwowych o wywieranie presji na Chiny w tej sprawie.
b) Senat zaakceptował kandydatury dr. Łukasza Hardta oraz dr. Leszka Wincenciaka do
nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioski zostały przesłane do
Ministerstwa.
c) Senat wysłuchał i zatwierdził informacje na temat utworzenia zamkniętego portalu UW
– tzw. intranetu, do którego będą mieli dostęp wyłącznie pracownicy i studenci UW.
II. Informacje Dziekana:
a) WNE UW planuje zatrudnienie osoby zastępującej panią Martę Szugajew przy
koordynacji programu Socrates/Erasmus, w związku z jej przejściem do Biura
Współpracy Zagranicznej UW. Został rozpisany konkurs w tej sprawie i jest już dwoje
kandydatów.
b) Komisja ds. Promocji pracuje bardzo owocnie pod kierownictwem dr Dominiki
Gadowskiej-Kaczmarczyk. Jej prace przynoszą widoczne rezultaty, np. w formie
pozyskania partnerów w biznesie. Tym niemniej, w dłuższej perspektywie, praca ta nie
może – jak dotychczas – opierać się na entuzjazmie i ofiarności członków Komisji, tylko
na bardziej sformalizowanej podstawie. Konieczne będzie zapewne przeznaczenie na ten
cel przynajmniej 1/2 etatu administracyjnego od początku przyszłego roku
akademickiego.
1b. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła informację o wyborach Rektora UW w
kontekście problemów WNE. W jej trakcie zwróciła uwagę na dwie kwestie:
-

Brak podwyżek pensji w ostatnich latach nie jest specyficznym problemem WNE –
podobna sytuacja jest na innych wydziałach UW i wynika ona w dużej mierze ze
znacznego wzrostu kosztów centrali UW.

-

Na UW nie istnieją jasne kryteria przydziałów budynków, co powoduje, że WNE w
najbliższych latach raczej nie ma szans na uzyskanie dodatkowych powierzchni.

2. Rada Wydziału – przy dwu głosach wstrzymujących się - przyjęła protokół z
poprzedniego posiedzenia.
3. Prof. dr hab. Wojciech Otto przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej
za rok 2007. Ze sprawozdania tego wynika, że wzrosła liczba rozdziałów w książkach
autorstwa pracowników Wydziału, liczba pozostałych publikacji pozostała niezmieniona

w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosła też liczba grantów krajowych i
zagranicznych realizowanych na Wydziale.
W trakcie dyskusji prof. M. Lasek zwróciła uwagę na duże pensum dydaktyczne
obowiązujące na UW, które utrudnia pracę naukową.
4. W związku z drobnymi uchybieniami formalnymi zgłoszonymi przez prawników UW,
dotyczącymi procedury nadania tytułu profesora dr. O. Starkowi, Rada Wydziału
jednogłośnie powołała ponownie Komisję ds. przewodu profesorskiego dr. Odeda Starka
w składzie: prof. dr hab. Jerzy Kleer, prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, prof. dr hab.
Jan Jakub Michałek, prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński i prof. dr hab. Jerzy Wilkin.
5. Na podstawie pozytywnej oceny Komisji Konkursowej w składzie prof. dr hab. Tomasz
Żylicz (przewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, prof. dr hab. Marek
Okólski i prof. dr hab. Jerzy Wilkin oraz recenzji dorobku badawczego i dydaktycznego
sporządzonych przez prof. dr hab. Annę Zielińską-Głębocką i prof. dr. hab. Włodzimierza
Siwińskiego Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Cieślika na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony w Katedrze Makroekonomii i
Teorii Handlu Zagranicznego. Oddano 36 głosów, w tym 35 za oraz 1 wstrzymujący się.
6. Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła zgodę na otwarcie konkursów na stanowiska
adiunktów w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej oraz w Katedrze Makroekonomii i
Teorii Handlu Zagranicznego
7. Na wniosek prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego Rada Wydziału nadała stopień
doktora nauk ekonomicznych mgr Gabrieli Grotkowskiej. Oddano 22 głosy, wszystkie za.
Rada Wydziału uznała jednogłośnie rozprawę mgr Gabrieli Grotkowskiej za
wyróżniającą się.
8. Na wniosek prof. dr hab. Jerzego Wilkina Rada Wydziału powołała na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Jana Fałkowskiego: prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego z
WNE UW (22 głosy, wszystkie za) oraz prof. dr hab. Michała Sznajdera z Akademii
Rolniczej w Poznaniu (22 głosy, wszystkie za).
9. Na wniosek dr hab. Andrzeja Cieślika Rada Wydziału powołała na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Łukasza Goczka: prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego z WNE UW
(21 głosów, wszystkie za) oraz prof. dr. hab. Bogdana Sucheckiego z Uniwersytetu
Łódzkiego (21 głosów, wszystkie za).
10. Na wniosek prof. dr hab. Barbary Liberdy Rada Wydziału powołała na recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Wójcika: prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego z
WNE UW (22 głosy, wszystkie za) oraz prof. dr hab. Tomasza Tokarskiego z
Uniwersytetu Jagiellońskiego (22 głosy, wszystkie za).

11. Prof. dr hab. Jerzy Kleer wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Jajko,
przygotowującej rozprawę pt. „Dług publiczny a równowaga fiskalna. Przypadek Polski”.
Rada Wydziału przyjęła wniosek. Oddano 21 głosów: 20 za, 1 wstrzymujący się.
12

Prodziekan, prof. dr hab. Janusz Kudła przedstawił projekt uruchomienia studiów
zaocznych pierwszego stopnia.
W trakcie dyskusji prof. dr hab. M. Socha zwrócił uwagę na to, że w projekcie brakuje
opisu sylwetki absolwenta oraz punktów ECTS w proponowanym programie studiów.
Projekt skrytykowali przedstawiciele Samorządu Studentów, ponieważ zakłada on
znacznie mniejszą liczbę zajęć niż program obecnie prowadzonych studiów dziennych i
wieczorowych, co może oznaczać niższy poziom na tych studiach i przyczynić się do
obniżenia rangi dyplomu WNE UW. Podobne poglądy zaprezentowała prof. U.
Sztanderska, przypominając powody wcześniejszego zaniechania prowadzenia takich
studiów przez Wydział. Ponadto zarzuciła projektowi, że nie zawiera analizy opłacalności
finansowej otworzenia tych studiów. Podobną opinię wyraził prof. J. Michałek. Natomiast
za utworzeniem studiów zaocznych opowiedziała się prof. B. Liberda, wskazując na dużą
popularność studiów zaocznych na rynku edukacyjnym oraz trudne do pogodzenia z pracą
zawodową godziny zajęć na obecnie prowadzonych studiach wieczorowych.
Po wysłuchaniu dyskusji Dziekan zaproponował, aby odesłać projekt uruchomienia
tych studiów do Komisji Dydaktycznej, w celu uzupełnienia i przełożyć podjęcie
ostatecznych decyzji na przyszłe posiedzenia Rady Wydziału.

13. Na wniosek prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego Rada Wydziału jednogłośnie
przyjęła uchwałę dotyczącą zasad rekrutacji na dzienne studia doktoranckie w roku
akademickim 2008/2009. Treść uchwały znajduje się w załączniku.
14. Sprawy różne:
Na wniosek Prodziekana, prof. dr hab. Wojciecha Otto Rada Wydziału zatwierdziła
następujące stawki opłat za studia podyplomowe:
- Bankowość Hipoteczna i Rynek Nieruchomości – 6800 zł;
- Zarządzanie Bankiem Komercyjnym, Pieniądz i Bankowość - 6800 zł.

Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski

