Porzdek posiedzenia Rady Wydziau Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 30.03.2016
1. Przyjcie porzdku Rady Wydzia u – ref. prof. dr hab. J. J. Micha ek
2. Przyjcie protoko u z posiedzenia Rady Wydzia u w dniu 02.03.2016 r.
– ref. prof. dr hab. J. J. Micha ek
3. Informacje dziekana – ref. prof. dr hab. J. J. Micha ek
4. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr Annie Bartczak
– ref. dr hab. P. Strawiski
5. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych dr. Paw owi
Kaczmarczykowi – ref. dr hab. M. Brzeziski
6. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Mohammadowi Mahdi Ghodsi
– ref. prof. dr hab. A. Cielik
7. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Iwecie Opolskiej
– ref. prof. dr hab. W. Maciejewski
8. Powo anie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy CukrowskiejTorzewskiej – ref. prof. UW dr hab. U. Sztandar-Sztanderska
9. Powo anie Komisji i recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej
– ref. prof. dr hab. J. Wilkin
10.Uchwa a w sprawie przyjcia skorygowanego Regulaminu Wydzia u Nauk
Ekonomicznych – ref. prof. dr hab. J. Kud a
11.Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – ref. prof. UW dr hab. U. Sztandar-Sztanderska
12.Uchwa a w sprawie zmiany Szczegó owych Zasad Studiowania na WNE
– ref. dr K. Kopczewska
13.Uchwa a w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia
– ref. dr K. Kopczewska
14.Op aty za niestacjonarne studia doktoranckie – ref. prof. dr hab. K. Opolski
15.Op aty za stacjonarne studia doktoranckie – ref. prof. dr hab. W. Maciejewski
16.Sprawy róne
Protokó z posiedzenia Rady Wydziau Nauk Ekonomicznych UW
z dnia 30.03.2016
Ad. 1.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek zaproponowa zmian porzdku Rady Wydzia u polegajc na
dodaniu punktu 9a: Powo anie zespo u ds. doktoratu p. Marcina Krupy.
Porzdek Rady Wydzia u z powysz zmian zosta przyjty jednog onie.
Ad.2.
Proponowany protokó z posiedzenia Rady Wydzia u w dniu 02.03.2016 zosta
zaakceptowany jednog onie po wprowadzeniu poprawek redakcyjnych zg oszonych przez
dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyskiego.
Ad.3.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek poinformowa , e w dniu 28 lutego 2016 roku zmar profesor
Stanis aw Wellisz, za oyciel Katedry Mikroekonomii, profesor Wydzia u w latach 1990.



W g osowaniu tajnym za nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia mgr Iwecie Opolskiej oddano 23 g osy: 22 g osy za, 0 g osów przeciw, 1 g os
wstrzymujcy si.
Ad.8.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek poinformowa o wp yniciu wniosku od dr hab., prof. UW Urszuli
Sztandar-Sztanderskiej, promotora rozprawy doktorskiej mgr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej
o powo anie recenzentów rozprawy doktorskiej. Dr hab., prof. UW Urszula SztandarSztanderska zaproponowa a, by zostali nimi prof. dr hab. Irena Kotowska z SGH i dr hab.
prof. PAN Leszek Morawski z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
W g osowaniu tajnym za powo aniem prof. dr hab. Ireny Kotowskiej na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej oddano 22 g osy: 21 g osów za, 0 g osów
przeciw, 0 g osów wstrzymujcych si, 1 g os by niewany.
W g osowaniu tajnym za powo aniem dr. hab. Leszka Morawskiego na recenzenta rozprawy
doktorskiej mgr Ewy Cukrowskiej-Torzewskiej oddano 22 g osy: 21 g osów za, 0 g osów
przeciw, 0 g osów wstrzymujcych si, 1 g os by niewany.
Ad.9.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek poinformowa o wp yniciu wniosku od prof. dr hab. Jerzego
Wilkina, promotora rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej-Wierzbickiej, o powo anie
recenzentów rozprawy. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin zaznaczy , i jest to przewód doktorski w
starej procedurze, std jeden z recenzentów moe by osob z Wydzia u. Prof. dr hab. Jerzy
Wilkin zaproponowa by recenzentami zostali prof. dr hab. Krzysztof Opolski oraz prof. dr
hab. Elbieta Mczyska z SGH.
W g osowaniu tajnym za powo aniem prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej-Wierzbickiej oddano 23 g osy: 21 g osów za, 0
g osów przeciw, 0 g osów wstrzymujcych si, 2 g osy by y niewane.
W g osowaniu tajnym za powo aniem prof. dr. hab. Elbiety Mczyskiej na recenzenta
rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mirowskiej-Wierzbickiej oddano 23 g osy: 22 g osy za, 0
g osów przeciw, 0 g osów wstrzymujcych si, 1 g os by niewany.
Ad.9a.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek poinformowa , i w najbliszym czasie czeka Rad Wydzia u
skomplikowana dyskusja i konieczno podjcia trudnej decyzji. Rada Wydzia u otrzyma a
list od Centralnej Komisji (CK) do spraw Stopni i Tytu u dotyczcy uchylenia decyzji Rady
Wydzia u Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (RWF UEK). CK zwraca si
do Rady Wydzia u WNE z poleceniem „powtórzenia czynnoci zwizanych z uchylon
uchwa ” i ponownego zbadania sprawy rozprawy doktorskiej magistra Marcina Krupy. Prof.
dr hab. J.J. Micha ek poinformowa , i tekst tej rozprawy zatytu owanej: „Wzrost
gospodarczy USA a skala wojen w ujciu globalnym” zosta ju wczeniej przes any do
cz onków Rady Wydzia u.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek doda , i zgodnie z listem od CK obrona tej rozprawy odby a si
przed komisj doktorsk, która na podstawie dwóch pozytywnych recenzji prof. Tadeusza
Grabiskiego i prof. Aleksandra Grzelaka (recenzje zosta y równie przes ane do cz onków
Rady Wydzia u) i „niestandardowej” obrony przyj a rozpraw.



Potem jednak cz onkowie Komisji prawdopodobnie „dopiero po przyjciu obrony
zreflektowali si, jaki jest poziom rozprawy, której obron przyjli”. W efekcie Rada
Wydzia u Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podj a uchwa  o
nieprzyznaniu stopnia doktora magistrowi Marcinowi Krupie. Mgr Krupa napisa odwo anie
do CK, która na tej podstawie uchyli a uchwa  Rady Wydzia u Finansów UEK i skierowa a
spraw do Rady Wydzia u Nauk Ekonomicznych UW z prob o jej „kontynuowanie”.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek poinformowa , i jego wymiana korespondencji z CK (dotyczca
moliwoci przeprowadzenia ca ego postpowania doktorskiego od pocztku; przes ana
równie w za czeniu) w tej sprawie niczego nie zmieni a. Prof. dr hab. J.J. Micha ek uwaa,
i w tej sytuacji naley starannie przeanalizowa spraw i zag osowa ws. nadania stopnia
doktora magistrowi Krupie. Prof. dr hab. J.J. Micha ek wyrazi przekonanie, e decyzj w tej
sprawie bdzie mona podj najwczeniej na kwietniowej Radzie Wydzia u. Dodatkowo
prof. dr hab. J.J. Micha ek uwaa, i naley powo a zespó , który starannie przeanalizuje ca y
przebieg tej sprawy oraz stosown dokumentacj. Prof. dr hab. J.J. Micha ek zaznaczy , i w
dokumentacji tej brakuje – jak si wydaje - autoreferatu mgr. Marcina Krupy oraz treci jego
odwo ania do CK. Prof. dr hab. J.J. Micha ek zaproponowa , aby w sk ad wyej
wymienionego zespo u weszli: dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyski, dr hab., prof. UW
Stanis aw Kubielas, dr hab. Cecylia Leszczyska oraz prof. dr. hab. Tomasz ylicz. Prof. dr
hab. J.J. Micha ek zaznaczy , i rozmawia wstpnie z wyej wymienionymi osobami i
uzyska ich zgod na udzia w zespole.
W g osowaniu jawnym zespó w wyej wymienionym sk adzie zosta powo any jednog onie.
Ad.10.
Prof. dr hab. J.J. Micha ek przypomnia , i na posiedzeniu Rady Wydzia u w dniu 9 grudnia
2015 roku przyjto tekst Regulaminu Wydzia u Nauk Ekonomicznych. Zosta on skierowany
do Senackiej Komisji Prawno-Statutowej. W czasie posiedzenia tej Komisji, na którym WNE
reprezentowa prof. dr hab. Janusz Kud a, zasugerowano pewne poprawki. Prof. dr hab.
Janusz Kud a omówi te poprawki. Jedna z nich dotyczy a wykrelenia zapisu o moliwoci
delegowania uprawnie przez Dziekana jako zwierzchnika kierowników jednostek
organizacyjnych. Druga poprawka dotyczy a koniecznoci dokonania zapisu o Kolegium
Elektorów Wydzia u. Prof. dr hab. Janusz Kud a zaznaczy równie, i Komisja zg osi a
uwagi natury technicznej. Dr hab., prof. UW Ryszard Kokoszczyski zg osi uwagi do
skorygowanego tekstu regulaminu. Odnoszc si do tych uwag prof. dr hab. Janusz Kud a
zaznaczy , i moliwe jest dokonanie w regulaminie zapisu o moliwoci wspó pracy
biblioteki wydzia owej z wszystkimi bibliotekami a nie tylko bibliotekami naukowymi.
Natomiast, w przypadku zapisu dotyczcego studiów z innymi uczelniami to oddaje on,
zdaniem prof. dr. hab. Janusza Kud y, stan obecny, a nie to, co bdzie dzia o si w przysz oci.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska doda a w odniesieniu do uwag dr. hab., prof.
UW Ryszarda Kokoszczyskiego, i Prodziekan ds. studenckich obs ugiwany jest przez
Dziekanat ogólny i Dziekanat ds. studenckich, zapisu w tej kwestii nie naley zatem
zmienia .
W g osowaniu jawnym skorygowany Regulamin WNE UW zosta przyjte jednog onie.
Ad.11.
Dr hab., prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska przedstawi a sprawozdanie finansowe za
2015 r. zaznaczajc, i Komisja ds. finansowych Wydzia u zaaprobowa a sprawozdanie.



