PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 13 LISTOPADA 2013 R.
Porządek Rady Wydziału w dniu 13 listopada 2013
1. Przyjęcie porządku Rady Wydziału – ref. prof. dr hab. J. J. Michałek
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.10.2013 – 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. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Joannie Nestorowicz –
ref. prof. dr hab. J.Wilkin
6. Zmiana promotora przewodu doktorskiego mgra Macieja Wilamowskiego – ref.
prof. dr hab. J. J. Michałek
7. Zmiany w Uchwale rekrutacyjnej WNE – ref. dr K. Kopczewska
8. Sprawozdanie z efektów kształcenia – ref. dr K. Kopczewska
9. Sprawozdanie z działalności dziennych studiów doktoranckich w roku akademickim
2012/2013 – ref. prof. dr hab. W. Maciejewski
10. Sprawozdanie z działalności zaocznych studiów doktoranckich w roku akademickim
2012/2013 – ref. prof. dr hab. K. Opolski
11. Sprawy różne

Ad 1.
Dziekan zaproponował dodanie trzech punktów do porządku Rady Wydziału:
5.a. Otwarcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Mikroekonomii
5.b. Otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii
6.a. Zatrudnienie mgra Eyala Ronena na stanowisku asystenta naukowego w ramach
projektu DISSETTLE -‐ ref. prof. dr hab. Jan J. Michałek
W głosowaniu jawnym za przyjęciem proponowanego porządku Rady Wydziału oddano
35
głosów: 35 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.10.2013 – ref.
prof. dr hab. J. J. Michałek
W głosowaniu jawnym za przyjęciem proponowanego porządku Rady Wydziału oddano
35 głosów: 35 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 3.
Prof. J.J. Michałek poinformował, iż w dniach 4-‐5 listopada odbyło się wyjazdowe
posiedzenie małego Senatu UW. W czasie posiedzenia omawiano m.in. główne problemy
związane z równowagą finansową Uniwersytetu i poszczególnych wydziałów. Prezentowano
też główne wyzwania stojące przed poszczególnymi wydziałami.
Główna część posiedzenia była poświęcona celom strategicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Podstawą do dyskusji był roboczy dokument dotyczący strategii UW,
w którym wyróżniono 4 obszary: (i) osiągnięcie wysokiej sprawności organizacyjnej;
(ii) poprawa jakości kształcenia, (iii) tworzenie korzystnych relacji z otoczeniem
zewnętrznym oraz (iv) zapewnienie materialnych warunków rozwoju.
Elementem usprawnienia zarządzaniem UW ma być wprowadzenie systemu zarządzania
uczelnią na platformie SAP. Ma to umożliwić sprawniejsze zarządzanie kadrami, finansami,
nieruchomościami i płacami na wydziałach. We wdrażaniu systemu uczestniczy również
zespół profesora Krzysztofa Opolskiego.
Analizując możliwości poprawy jakości kształcenia zwracano uwagę na potrzebę zwiększania
oferty anglo-‐języcznej i większego naboru zagranicznych studentów, jako ważnego elementu
strategii internacjonalizacji. Ma zostać opracowana strategia geograficzna naboru studentów
oraz zbadane możliwości uczenia w innych językach.

Rektorzy i dziekani podkreślali wagę zwiększenia widzialności UW i poprawy jego
medialnego wizerunku. Potrzebne są działania zmierzające do integracji UW z miastem,
prezentacji publicznych w mediach, organizacji debat i festiwali, pokazywania osiągnięć
i pozycji UW. Dobrą okazją do popularyzacji UW będzie 200 lecie Uniwersytetu. Rektorzy
prosili o zgłaszanie wszelkich inicjatyw i kandydatur do doktoratów h.c. spośród naukowców
najwyższej rangi światowej. Rektorzy zachęcali również do szerszego wykorzystywania radia
i prasy uniwersyteckiej w działalności promocyjnej.
Dyskutowano również na temat konieczności zapewnienia materialnych warunków rozwoju
UW. W tym kontekście podkreślano konieczność intensyfikacji starań o granty, tworzenia
zaplecza „biznesowego” oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla prowadzenia
działalności inwestycyjnej (POKL, fundusze norweskie).
Ad. 4. Informacje dziekana.
Prof. J. J. Michałek poinformował o uroczystości odnowienia doktoratu profesora Jerzego
Kleera, która będzie ważnym elementem obchodów 60. lecia Wydziału i jest zaplanowana na
4 grudnia 2013. Uroczystość ta odbędzie się o godzinie 11:00 w Sali Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego. Dziekan podkreślił, iż bardzo liczy na obecność wszystkich pracowników
i emerytów naszego Wydziału oraz gości z innych uczelni i ośrodków.
W związku z prowadzeniem badań przez Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej (LEE)
potrzebna jest zdecydowana aktywizacja zespołu regulaminu Komisja Etyki naszego
Wydziału. Prowadzone badania wymagają bowiem jasnych reguł a ich brak może stwarzać
potencjalne konflikty.
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. Muszą być wydane
cztery numery by nasze pismo utrzymało znaczącą liczbę punktów w klasyfikacji
ministerialnej.
Pani Prorektor Marta Kicińska-‐Habior przesłała pismo do członków rad wydziałów
zachęcające do korzystania przez doktorantów i kadrę naukową z programu POKL
„Nowoczesny Uniwersytet”. Młodzi doktoranci mogą korzystać ze staży w zagranicznych
uczelniach. Zgłoszenia do tego programu mogą być dokonywane do 18 listopada 2013.
Prof. J.J. Michałek zachęcił do korzystania z tego programu.
Dziekan poinformował, iż zgłosiło się wydawnictwo Wolters-‐Kluwer proponujące
współpracę przy organizacji debat publicznych dotyczących wydawanych przez nich prac
noblistów. Sądzimy, że inicjatywa ta warta jest wsparcia. Wydawnictwo udostępniło również
dostęp on-‐line do swych wybranych publikacji.
Dziekan poinformował, iż w dniu 8 listopada odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim
spotkanie z przewodniczącym Chartered Financial Analyst (CFA) Institute John Rogersem.
Prof. J. J. Michałek podkreślił, iż Prof. Krzysztof Jajuga i przewodniczący CFA Institute
zachęcają do podejmowania przez naszych studentów (zwłaszcza specjalizacji Quantitative
Finance) programu trzyetapowej certyfikacji CFA.

Ad. 5.
W dniu 6 listopada odbyła się obrona pracy doktorskiej pani magister Joanny
Nestorowicz. Sprawę zreferował przewodniczący Komisji Doktorskiej prof. dr hab. Jerzy
Wilkin. Prof. Wilkin poinformował, iż obie recenzje pracy doktorskiej kończyły się
wnioskiem o wyróżnienie. Dodatkowo poinformował iż przebieg obrony był bardzo
pozytywny. Mgr Nestorowicz otrzymała szereg pytań, na które odpowiedziała wyczerpująco.
W związku z tym, biorąc pod uwagę przebieg obrony oraz recenzje pracy doktorskiej prof.
Wilkin wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia doktora z wyróżnieniem.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych magister Joannie
Nestorowicz oddano 20 głosów: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieważny.
W głosowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora z wyróżnieniem oddano 21 głosów:
19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny.
Ad. 5.a.
Wpłynął wniosek od dra hab. Mikołaja Czajkowskiego, Kierownika Katedry Mikroekonomii
ws. otwarcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w tej Katedrze. Wniosek
jest umotywowany potrzebami naukowymi i dydaktycznymi i jest również potencjalny,
bardzo dobry kandydat.
Ad. 5.b.
Wpłynął wniosek od dra hab. prof. UW Mariana Wiśniewskiego, Kierownika Katedry
Statystyki i Ekonometrii ws. otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w tej Katedrze.
Wniosek jest umotywowany potrzebami naukowymi i dydaktycznymi i jest również
potencjalny, bardzo dobry kandydat.
Ad. 6.
Na posiedzeniu 22 czerwca 2011 r. Rada Wydziału otworzyła przewód doktorski mgra
Macieja Wilamowskiego pod tytułem "Wpływ zróżnicowania popytu na dynamikę i strukturę
rynku" i wyznaczyła na promotora prof. Tomasza Żylicza. W dniu 6 listopada wpłynął
wniosek prof. T. Żylicza, a którym proponuje on, biorąc pod uwagę zaangażowanie
dr hab. Mikołaja Czajkowskiego w prace nad rozprawą doktorską mgr Wilamowskiego,
aby właśnie jego wyznaczyć na nowego promotora.
W głosowaniu tajnym za odwołaniem prof. dr hab. Tomasza Żylicza z funkcji promotora
rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wilamowskiego i powołaniem na tę funkcję
dr hab. Mikołaja Czajkowskiego oddano 21 głosów: 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
6.a.
Komisja konkursowa rozpatrzyła kandydatury trzech osób na stanowisko asystenta
naukowego w ramach projektu DISSETTLE, finansowanego przez Komisję Europejską.
W efekcie tej procedury Dziekan zaproponował zatrudnienie mgra Eyala Ronena i późniejsze
rozważanie jego kandydatury na studia doktorskie WNE. Jego zatrudnienie będzie w pełni
finansowane z projektu Dissettle.

W głosowaniu tajnym za zatrudnieniem mgr. Eyala Ronena oddano 35 głosów:
34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 nieważny.
Ad. 7.
Na poprzedniej Radzie Wydziału zostały przedstawione wnioski z rekrutacji w roku
akademickim 2013. W świetle tegorocznych doświadczeń powstały propozycje dotyczące
korekty procedur rekrutacyjnych. (załącznik 1).
Ad. 8.
Zgodnie z wymogami przyjętego systemu Pro-‐Edu zostało opracowanie sprawozdanie
z efektów kształcenia. W efekcie powstał obszerny dokument liczący ponad 20 stron,
prezentujący kompleksową ocenę efektów kształcenia w różnych przekrojach (załącznik 2).
Dr hab. prof. UW Mieczysław W. Socha zasugerował, że powinno się raczej skoncentrować
10 -12 wybranych efektach kształcenia, a nie analizować całości uzyskanego materiału oraz
odwołać się do opinii interesariuszy: pracodawców, studentów.
Dziekan poinformował Radę, że udało się rozszerzyć Radę Pracodawców o znaczących
przedstawicieli dużych firm. Prodziekan K. Kopczewska zapowiedziała, że po akceptacji
raportu dotyczącego efektów kształcenia, odbędzie się spotkanie z Radą Pracodawców.
Spotkanie to będzie okazją do poznania opinii pracodawców nt. naszych absolwentów
i uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej efektów kształcenia.
Zdaniem dr hab. prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego powinno się oceniać efekty
kształcenia w ramach kierunków, a nie poszczególnych przedmiotów.
Konkludując, Dziekan stwierdził, że jest to pierwszy raport tego rodzaju najprawdopodobniej
zbyt ogólny i z tego względu trudny do interpretacji, ale będą brane pod uwagę zastrzeżenia
i opinie pracowników, a także studentów.
W głosowaniu jawnym Rada Wydziału zaakceptowała sprawozdanie dotyczące efektów
szkolenia.
Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności dziennych studiów doktorskich przedstawił kierownik
studiów prof. dr hab. Wojciech Maciejewski (załącznik 3).
Rada Wydziału zaakceptowała sprawozdanie z działalności dziennych studiów doktoranckich
oraz dwa wnioski kierownika studiów prof. dr hab. W. Maciejewskiego. Pierwszy wniosek
dotyczył zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich, polegającej na dodaniu do listy
obowiązkowych dyscyplin dodatkowych – socjologii. Drugi wniosek dotyczył możliwości
zaliczania do pensum dydaktycznego godzin indywidualnych seminariów z doktorantami.
Ad. 10.
Sprawozdanie z działalności zaocznych studiów doktorskich przedstawił kierownik
studiów prof. dr hab. Krzysztof Opolski (załącznik 4). Rada Wydziału zaakceptowała
sprawozdanie z działalności zaocznych studiów doktoranckich.

Ad. 11.
Dziekan poinformował, że otrzymał list od prof. Michała Gellera, przewodniczącego Rady
Programowej Festiwalu Nauki z podziękowaniami dla pracowników WNE za udział
w zorganizowaniu Festiwalu, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania
dr. Przemysława Kusztelaka.

