PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 27 02 2008 r.
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW
w dniach 21 stycznia i 20 lutego b.r. oraz następujące informacje dotyczące spraw
Wydziału:
I. Sprawozdanie z posiedzeń Senatu UW w dniach 21 stycznia i 20 lutego b.r.
a. JMR poinformowała, iż w aktualnym porządku prawnym UW nie powinien
pobierać od osób prywatnych opłat za przewody doktorskie i habilitacyjne. Ich
zryczałtowane koszty są wydziałom zwracane przez centralę UW. W przypadku, gdy –
tak jak na WNE UW – faktycznie ponoszone koszty spowodowane np. złożoną
procedurą egzaminacyjną są wyższe od zryczałtowanych, wydziały mogą zalecać
osobom z zewnątrz zapisanie się na zajęcia dla doktorantów zaocznych, które
pozwalają na solidne przygotowanie do organizowanych przez wydział egzaminów.
b. JMR apeluje o uproszczenie procedur uznawania przez macierzyste wydziały
zaliczeń uzyskanych w ramach wymiany Socrates/Erasmus przez naszych studentów
zagranicą (jak również w ramach wymiany krajowej).
c. Studia podyplomowe stały się ważnym elementem oferty edukacyjnej UW, a ich
znaczenie w przyszłości powinno nadal wzrastać.
d. UW realizuje ambitny – i wzorcowy w skali kraju – program otwierania się na
osoby niepełnosprawne. Traktowanie takich osób powinno im dawać takie same
szanse jak osobom pełnosprawnym, ale nie powinno ich "uprzywilejowywać" np. w
formie łagodniejszych wymagań egzaminacyjnych.
e. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) został przekształcony w Instytut
Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Prowadzone przez niego studia obejmują
m.in. kierunek Artes Liberales, do którego wkład wnosi również WNE UW.
f. Senat UW powołał specjalność "Metody fizyki w ekonomii" na kierunku fizyka.
Nieliczni studenci Wydziału Fizyki, którzy będą wybierali tę specjalność będą
dołączani do niektórych grup zajęć prowadzonych na WNE UW (i odpowiednio
uwzględniani w algorytmie podziału środków na UW). Dr Tomasz Kopczewski jest
pełnomocnikiem dziekana WNE UW do spraw takich studentów.
g. JMR zachęca do kontynuowania rozwoju studenckich kół naukowych, zwłaszcza
jeśli są one dobrze zintegrowane z badaniami naukowymi prowadzonymi przez
wydziały. Zachęca również do wykorzystywania komunikacji elektronicznej do
publikowania wyników tych badań (nowopowstała e-BUW może służyć pomocą w tej
działalności).
h. Polscy studenci zakwaterowani w akademikach UW skarżą się na zagranicznych
współlokatorów przybywających w ramach wymiany Socrates/Erasmus.
i. JMR zachęca do wykorzystywania platform stworzonych przez COME do elearning. Liczba chętnych studentów do zapisywania się na takie kursy (również
płatne) na razie wielokrotnie przewyższa ich podaż (liczoną aktualnie w dziesiątkach
ofert).

II. Informacje Dziekana.
a. W związku z zamiarem przyjęcia przez prof. Mariana Wiśniewskiego stanowiska
kierownika zespołu konsultantów Komisji Europejskiej, doradzających rządowi Rosji
w sprawach reform emerytalnych, Dziekan podjął decyzje: (1) odwołał prof. Mariana
Wiśniewskiego ze stanowiska kierownika Katedry Statystyki i Ekonometrii z dniem 1
marca b.r. (2) powołał prof. Ryszarda Kokoszczyńskiego na to stanowisko z tą samą
datą.
b. JMR ponawia apele o wykorzystywanie USOS do porządkowania spraw
dydaktycznych. Pomimo pewnych błędów, system ten osiągnął już taki poziom
funkcjonalności, że możliwe jest wykorzystywanie go do wielu spraw
administracyjnych. W szczególności, Dziekan poinformował, że w oparciu o USOS
będą dokonywane rozliczenia pensum, premii finansowych oraz przyjmowane
protokoły egzaminacyjne. Dlatego osoby prowadzące zajęcia powinny wymagać od
wszystkich studentów poprawnego zarejestrowania się na te zajęcia. Brak takiej
rejestracji będzie skutkował nieuwzględnieniem studenta w składzie grupy ze
wszystkimi konsekwencjami administracyjnymi dla osoby prowadzącej zajęcia oraz
niemożnością uzyskania zaliczenia dla studenta. Jeżeli student nie może się we
właściwym terminie zarejestrować (czy to ze względu na brak umiejętności, czy też z
powodu błędu systemu) powinien zgłosić się do Dziekanatu Studenckiego, który
dokona rejestracji w jego imieniu.
2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. W związku z apelem JMR o dalsze ułatwienie wymiany studenckiej, a w szczególności
automatycznego uznawania naszym studentom zajęć zaliczonych zagranicą, Dziekan wskazał
na potrzebę weryfikacji zagranicznych uczelni z którymi WNE prowadzi wymianę studentów.
Uzasadnił to tym, że nasi studenci powracający z zagranicy często twierdzą, iż poziom zajęć
jest niższy od spodziewanego, natomiast studenci zagraniczni, uczestniczący w naszych
zajęciach często reprezentują niski poziom merytoryczny i słabą znajomość języka
angielskiego, co źle wpływa na studiowanie na WNE UW. W związku z tym zaproponował,
by Rada Wydziału powołała komisję ds. oceny naszej współpracy zagranicznej, która
zarekomenduje wytyczne odnośnie poprawy jakości tej współpracy. W skład tej komisji
mieliby wchodzić członkowie dotychczasowej Komisji Nostryfikacyjnej oraz Koordynator
ds. Programu Erasmus.
Przeciwko propozycji Dziekana zaprotestowała prof. B. Liberda: wskazała na bardzo dużą
transparentność obecnego systemu, dzięki której studenci wyjeżdżający zagranicę wiedzą
jakich wymagań i programu powinni spodziewać się i nigdy nie zgłaszali zastrzeżeń po
powrocie z wyjazdu. Ponadto, zwróciła uwagę na to, że z pośród ponad 30 uczelni
współpracujących z WNE wiele posiada dużą, międzynarodową renomę i trudno byłoby
sformułować obiektywne kryteria służące weryfikacji uczelni z którymi współpracujemy.
Prof. B. Liberdę poparł M. Wilamowski, podkreślając dużą transparentność programu, a z
drugiej strony wskazując na bardzo duże korzyści kulturalne, językowe itp. związane z
wymianą studentów. Podobne poglądy wyrazili prof. J. J. Michałek i prof. J. Wilkin,
natomiast prof. W. Otto przytoczył przykłady niezadowolenia polskich studentów z poziomu
zagranicznych uczelni, na których studiowali oraz słabego przygotowania studentów
przyjeżdżających do nas.

W głosowaniu jawnym Rada Wydziału odrzuciła wniosek Dziekana o powołanie komisji
mającej na celu ocenę uczelni z którymi Wydział prowadzi wymianę studentów.
Mimo tej decyzji, Dziekan podtrzymał pogląd dotyczący potrzeby przeglądu umów
dotyczących współpracy z uczelniami zagranicznymi, w związku z postulatami Rektora, aby
uwzględniać wszystkie oceny studentów wracających z zagranicy, bez weryfikacji ich
poziomu.
4. Działania na rzecz udoskonalenia programów zajęć dydaktycznych:
W celu poprawy jakości kształcenia, a w szczególności wyeliminowania licznych powtórzeń
z programów nauczania, Samorząd Studentów wystąpił z wnioskiem o rozbudowanie
sylabusów zajęć o szczegółowe informacje, dotyczące wiedzy i umiejętności wymaganych od
studentów na każde zajęcia oraz wiedzy i umiejętności nabywanych w ich trakcie.
Sporządzenie takich wykazów pozwoliłoby na uniknięcie niepotrzebnych powtórzeń oraz
pomogłoby wykładowcom na lepsze sprofilowanie swoich zajęć pod kątem sylwetki
absolwenta, którego chcemy kształcić. Ponadto, określenie przez wykładowców dokładnej
pracochłonności poszczególnych zajęć pozwoliłoby bardziej precyzyjne przypisywać punkty
ECTS poszczególnym kursom. Wstępne propozycje nowych formularzy zgłoszone przez
Samorząd Studencki znajdują się w załączniku.
Propozycje te skrytykowali profesorowie K. Opolski oraz A. Koronowski, zwracając uwagę
na to, że konieczność wypełniania tak szczegółowych formularzy sztucznie zbiurokratyzuje
proces dydaktyczny, w którym decydujące znaczenie mają kwalifikacje wykładowców, a nie
rygory formalne. Poza tym, zaproponowane bardzo szczegółowe sylabusy ograniczałyby
nadmiernie swobodę wykładowców, którzy powinni móc elastycznie dopasowywać materiał
do potrzeb i zainteresowań grupy słuchaczy. Trudno też jednoznacznie sprecyzować wartość
dodaną poszczególnych zajęć z takich przedmiotów jak MSG.
Występujący w imieniu Samorządu Studentów T. Gajderowicz tłumaczył konieczność
uściślenia sylabusów w celu wyeliminowania zbyt wielu powtórzeń tego samego materiału w
programie studiów, natomiast zaproponowane, szczegółowe rozwiązania mają charakter
roboczy i będą dalej dopracowywane, m.in. w celu dostosowania ich do specyfiki
poszczególnych zajęć.
Prof. U. Sztanderska zwróciła uwagę na to, że proponowane rozwiązania są zgodne z duchem
Procesu Bolońskiego, który kładzie podstawowy nacisk na wiedzę i umiejętności wyniesione
ze studiów, a nie na programy odbytych przedmiotów.
Podsumowując dyskusję Dziekan zaproponował, aby dalsze prace prowadzone były w
Komisji Dydaktycznej, która zastanowi się nad wykorzystaniem przedstawionych propozycji
przy formułowaniu rozszerzonej wersji sylabusa zajęć na WNE UW i pytań zadawanych w
ankietach studenckich.
5. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr Ewy Kępińskiej
na stanowisku asystenta naukowego w Ośrodku Badań nad Migracjami. Oddano 38 głosów,
w tym: 35 za i 3 wstrzymujące się.

6. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału uchyliła uchwałę z dnia 3 października 2007 w
sprawie Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM), przyjmując równocześnie następującą
uchwałę dotyczącą OBM:
Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego działając w
porozumieniu z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego, na podstawie § 11, 13 ust. 1, jak również § 18 ust. 2 oraz § 22 ust. 8
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się do Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z wnioskiem o utworzenie międzywydziałowej jednostki
organizacyjnej, mającej status jednostki podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego
pod nazwą Ośrodek Badań nad Migracjami.
Podstawowym zadaniem nowej jednostki będzie realizacja interdyscyplinarnych
projektów badawczych dotyczących migracji międzynarodowych.
Wraz z powołaniem OBM jako jednostki międzywydziałowej, ulegnie on likwidacji jako
jednostka WNE UW.
W głosowaniu wzięło udział 38 osób. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7. Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała powołanie – wspólnie z Wydziałem Prawa i
Administracji UW oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
UW - Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i rewizja finansowa”.
Osobą odpowiedzialną z ramienia WNE UW za przygotowania do uruchomienia tych studiów
jest dr Anna Białek-Jaworska.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu porozumienia międzywydziałowego
utworzeniu tych studiów oraz ich programu znajdują się w załączeniu.

o

8. Na wniosek Dziekana, w oparciu o pozytywne opinie prof. dr. hab Jacka Kochanowicza i
prof. dr. hab Tomasza Stankiewicza, Rada Wydziału jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu
stypendium habilitacyjnego dr. Maciejowi Tymińskiemu.
9. Rada Wydziału jednogłośnie zaakceptowała rezygnację dr. Grzegorza Gałka z przyznanego
mu urlopu habilitacyjnego, spowodowaną tym, że przestał spełniać wymogi formalne,
dotyczące takiego urlopu.
Ponieważ dr G. Gałek w I semestrze wykonał minimum ustawowe 150 godzin zajęć, jego
rezygnacja z urlopu nie oznacza konieczności podjęcia przez niego zajęć dydaktycznych w
bieżącym semestrze.
10. Na wniosek Prodziekana, prof. dr. hab W. Otto, na podstawie pozytywnych opinii Komisji
Konkursowej ds. Młodej Kadry, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Dominiki
Gadowskiej-Kaczmarczyk na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania w Katedrze
Bankowości i Finansów. Oddano 38 głosów, w tym: 37 za i 1przeciw.

11. Na wniosek Prodziekana, prof. W. Otto, na podstawie pozytywnych opinii Komisji
Konkursowej ds. Młodej Kadry, Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Katarzyny
Kopczewskiej na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania w Katedrze Ekonomii Sfery
Publicznej. Oddano 38 głosów, w tym: 37 za i 1przeciw.
12. Na wniosek prof. dr hab. J. Wilkina Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk
ekonomicznych mgr. Adrianowi Kulczyckiemu i mgr Danucie Sikorze. W obu głosowaniach
oddano po 25 głosów, w tym po 24 głosy za i 1 wstrzymującym się.
Równocześnie Rada Wydziału zdecydowała o przyznaniu wyróżnień mgr. Adrianowi
Kulczyckiemu (przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących się) oraz mgr Danucie Sikorze
(przy 4 głosach wstrzymujących się)
13. Na wniosek prof. dr .hab. T. Żylicza, Rada Wydziału przyjęła rozprawę doktorską mgr.
Mikołaja Czajkowskiego i powołała na recenzentów prof. dr hab. Ryszarda
Kokoszczyńskiego z WNE UW (oddano 25 głosów, wszystkie za) oraz dr. hab. inż.
Krzysztofa Berbekę z UE w Krakowie (oddano 25 głosów, wszystkie za).
14. Prof. dr hab. W. Koziński wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Jolanty
Brodowskiej-Szewczuk, przygotowującej rozprawę pt. „Wpływ Sektorowego Programu
Operacyjnego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Rada
Wydziału przyjęła wniosek. Oddano 24 głosy, 23 za, 1 wstrzymujący się.
15. Prof. dr hab. W. Koziński wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Jacka
Furgi, przygotowującego rozprawę pt. „Oszczędzanie w kasach budowlanych w
gospodarkach wschodzących Europy Środkowej (lata 1992-2006)”. Rada Wydziału przyjęła
wniosek. Oddano 26 głosów, wszystkie za.
16. W związku z licznymi obowiązkami prof. dr hab. Zbigniewa Hockuby, Rada Wydziału
zwolniła go z funkcji egzaminatora z ekonomii studentów z Wydziałów Biologii, Chemii,
Fizyki, Geografii i Geologii, upoważniając prof. dr hab. Adama Koronowskiego do
egzaminowania z ekonomii doktorantów z tych wydziałów.
17. Na wniosek Prodziekana, prof. J. Kudły, Rada Wydziału przyjęła następujące zmiany
zasad rekrutacji w roku akademickim 2009/2010:
a. na prośbę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zrezygnowano ze specjalnego
traktowania studentów mających jednocześnie matury na poziomie podstawowym i
rozszerzonym: pod uwagę będzie brany wyłącznie wynik matury na jednym z tych
poziomów, a nie odpowiednio obliczona suma punktów uzyskanych na obu
poziomach.
b. wprowadzono następujące limity dla studentów zagranicznych, przyjmowanych na
podstawie decyzji Rektora UW, na studia polskojęzyczne:
-

20 osób na studia stacjonarne,

-

30 osób na studia niestacjonarne.

c. Ustalono następujące limity przyjęć na studia Development Economics:
-

25 osób na studia stacjonarne,

-

15 osób na studia niestacjonarne.

d. Sprecyzowano następująco metodę przeliczania punktów na Development Economics:
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 15. Punkty
przyznawane są w równej wysokości (po 3 pkt) za każdy z 5 wymienionych
warunków przyjęcia.
e. Z zasad rekrutacji na studia Development Economics usunięto reguły zwalniania
studentów z opłat.
Ustalono jednak, że mimo wykreślenia w zasadach rekrutacji szczegółowych reguł
dotyczących zwalniania studentów z czesnego, stosowane będą dotychczasowe
rozwiązania.
f. W zasadach rekrutacji na studia International Economics oraz European Finance and
Banking zapis: „15 kandydatów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w postępowaniu
kwalifikacyjnym zostanie przyjętych na studia bezpłatne” zastąpiono
sformułowaniem: „Istnieje możliwość, że 15 kandydatów, którzy uzyskają najlepsze
wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostanie przyjętych na studia bezpłatne”.
Pełna treść poprawionych zasad rekrutacji znajduje się w załączeniu.
18 Na wniosek Prodziekana prof. J. Kudły Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła zgodę na
uruchomienie seminarium magisterskiego przez dr. Macieja Sobolewskiego.
19. Sprawy różne:
a. Dziekan wręczył dyplom jubileuszowy prof. dr hab. Barbarze Liberdzie przyznany przez
Rektora UW.
b. Na wniosek Dziekana, Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła zgodę na udzielenie prof. dr
hab. Marianowi Wiśniewskiemu bezpłatnego urlopu naukowego na półtora roku
akademickiego, tj. od 1 marca 2008 do 31 grudnia 2009, z przyczyn opisanych w punkcie
1 protokołu.
c. Na wniosek Prodziekana, prof. W. Otto Rada Wydziału zatwierdziła następujące stawki
opłat za studia podyplomowe:
-

Prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej: 8000 zł

-

Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych: 3800 zł

-

Jakość jako podstawa konkurencyjności na rynku europejskim: 4200 zł

-

Ryzyko operacyjne w zarządzaniu bankiem komercyjnym: 6800 zł.

-

Podyplomowe Studium Ubezpieczeń: 7000 zł

Sekretarz Rady Wydziału,
dr Paweł Gierałtowski

