Uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w związku uchwałą Senatu w
sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 listopada 2018 r. uchwala, co następuje:
1. Zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego powinny służyć zwiększeniu efektywności
naukowej, dydaktycznej, finansowej i organizacyjnej Uniwersytetu.
2. W związku z powyższym postulujemy by jednostki odpowiedzialne za prowadzenie badań w
poszczególnych dyscyplinach (Wydziały i Rady Dyscyplin) odpowiadały również za
prowadzenie dydaktyki na kierunkach studiów przypisanych do danej dyscypliny.
3. Podział odpowiedzialności za prowadzenie badań i dydaktyki, przez wydzielenie Szkół
Dydaktycznych istniejących równolegle do Wydziałów, prowadzi do zerwania bezpośredniej
więzi merytorycznej pomiędzy nimi, utrudniając, a może nawet uniemożliwiając udział
studentów w badaniach, co ma szczególne znaczenie na uczelni akademickiej.
4. Pozbawienie Wydziałów odpowiedzialności za dydaktykę ograniczy ich zainteresowanie
tworzeniem atrakcyjnych dla kandydatów nowych kierunków studiów odpowiadających
zmianom na rynku pracy i rozwojowi badań. Może też nie sprzyjać rozwojowi studiów w
językach obcych, pozyskiwaniu studentów z zagranicy, oraz prowadzeniu studiów płatnych.
Konkurencja o dobrych kandydatów na studia odbywa się głównie na zewnętrznym rynku
krajowym i międzynarodowym, a nie wewnątrz UW.
5. Przekazanie odpowiedzialności za dydaktykę poza Wydziały może spowodować konflikt, ze
względu

na

konieczność

utrzymywania

przez

Wydziały

zasobów

(infrastruktury,

pracowników dydaktycznych) zbędnych z punktu widzenia podstawowego celu ich
działalności, czyli prowadzenia badań.
6. Ujednolicenie zasad kształcenia na UW może spowodować obniżenie jakości dydaktyki na
kierunkach studiów obecnie najlepiej ocenianych przez krajowe i międzynarodowe instytucje
akredytujące, rankingi, rynek pracy oraz studentów.
7. Autonomia w zakresie kształcenia jest warunkiem koniecznym uzyskiwanych przez
poszczególne Wydziały i kierunki studiów akredytacji międzynarodowych, które stanowią
obiektywne i uznawane globalnie instytucje weryfikujące poziom kształcenia.
8. Rozdzielenie zarządzania kadrą badawczo-dydaktyczną pomiędzy dwóch niezależnych
dziekanów, dziekana wydziału i dziekana ds. studiów, spowoduje konflikty zatrudnieniowe, w
realizacji pensum i programów kształcenia, ze względu na różną popularność badawczą i
dydaktyczną poszczególnych obszarów tematycznych.

