Informacja
o Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
I. INFORMACJE OGÓLNE
ADRES:
ul. D³uga 44/50; 00–241 Warszawa; Polska
tel. + 48 22 831 32 01 (do 05); 831 54 36; 635 86 08; 635 86 09;
831 44 06, 831 47 25; fax. + 48 22 831 28 46; +48 22 831 23 29
adres strony internetowej: www.wne.uw.edu.pl
W³adze WNE:
— Dziekan: prof. dr hab. Marian Wiœniewski
— Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska
— Prodziekan ds. Naukowych: prof. dr hab. Tomasz ¯ylicz
W sk³ad Wydzia³u Nauk Ekonomicznych, na którym studiuje ogó³em 1753 studentów
i pracuje 125 nauczycieli akademickich (w tym 34 profesorów), wchodz¹:
• Katedra Bankowoœci i Finansów;
• Katedra Ekonomii Politycznej;
• Katedra Ekonomii Sfery Publicznej;
• Katedra Historii Gospodarczej;
• Katedra Historii Myœli Ekonomicznej;
• Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych;
• Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego;
• Katedra Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych;
• Katedra Mikroekonomii;
• Katedra Polityki Gospodarczej;
• Katedra Statystyki i Ekonometrii;
• Katedra Teorii Rozwoju Gospodarczego.
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Pracownicy Wydzia³u prowadz¹ badania w zakresie:
transformacji i restrukturyzacji gospodarki polskiej;
makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej, zw³aszcza polityki pieniê¿nej;
prywatyzacji;
kszta³towania rynków, czynników produkcji (rynku pracy i rynku kapita³owego);
problemów poszczególnych sektorów gospodarki: rolnictwa, handlu zagranicznego,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, zdrowia, ubezpieczeñ spo³ecznych itp.;
spo³ecznych kosztów transformacji gospodarczej: problemu bezrobocia, zmian w dochodach i konsumpcji gospodarstw domowych.
w³¹czania siê gospodarki polskiej w rynek œwiatowy,
procesów integracyjnych z Uni¹ Europejsk¹,
stosunków gospodarczych pomiêdzy krajami postkomunistycznymi,
ekonometrycznego modelowania procesów gospodarczych,
zastosowania informatyki w organizacjach gospodarczych,
przemian demograficznych w regionie Œrodkowej i Wschodniej Europy,
d³ugofalowych zmian w gospodarce polskiej XIX i XX wieku.
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II. HISTORIA WYDZIA£U
Nauki ekonomiczne od pocz¹tku istnienia Uniwersytetu Warszawskiego zwi¹zane by³y
z Wydzia³em Prawa. Stan ten utrzyma³ siê do 1953 roku, kiedy powo³ano Wydzia³ Ekonomii
Politycznej. Jego pierwszym dziekanem zosta³ profesor Edward Lipiñski — historyk myœli
ekonomicznej, a wœród pierwszych pracowników znaleŸli siê m.in. profesorowie Witold
Kula i Oskar Lange.
Po 1968 studia na Wydziale zosta³y rozwi¹zane przez w³adze, a Wydzia³ przekszta³cono
w instytut, wchodz¹cy w sk³ad Wydzia³u Nauk Spo³ecznych.
Po dziewiêciu latach powsta³ Wydzia³ Nauk Ekonomicznych jako samodzielna jednostka Uniwersytetu. Pod t¹ nazw¹ Wydzia³ istnieje do dziœ, choæ na przestrzeni dwudziestu lat
przeszed³ wiele reorganizacji wewnêtrznych.

III. STUDIA I STUDENCI
Na Wydziale prowadzone s¹ studia, kszta³c¹ce na trzech kierunkach: ekonomia, bankowoœæ i finanse oraz informatyka i ekonometria.
• piêcioletnie, magisterskie studia dzienne;
• 3,5-letnie, wieczorowe studia licencjackie;
• 1,5-roczne, wieczorowe magisterskie studia uzupe³niaj¹ce;
• 1,5-roczne, zaoczne magisterskie studia uzupe³niaj¹ce;
• studia podyplomowe (6), w tym: Podyplomowe Studium Ubezpieczeñ, Letnia Szko³a
Nauk Aktuarialnych, Podyplomowe Studium Zarz¹dzania Bankiem Komercyjnym „Pieni¹dz i Bankowoœæ”, Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia, Podyplomowe Studium Informatyki Gospodarczej, Podyplomowe Studium Ochrony Œrodowiska;
• studia doktoranckie.
Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa siê na podstawie egzaminu pisemnego, obejmuj¹cego test z matematyki, test percepcji przeprowadzony na podstawie prostego tekstu
o tematyce ekonomiczno-spo³ecznej oraz test z jêzyka obcego (do wyboru — jêzyk angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski).
Rekrutacja na studia wieczorowe licencjackie odbywa siê na podstawie tego samego
egzaminu wstêpnego, który stanowi podstawê przyjêæ na studia stacjonarne.
Na wieczorowych oraz zaocznych magisterskich studiach uzupe³niaj¹cych czêœæ miejsc
zarezerwowana jest dla absolwentów zawodowych studiów licencjackich prowadzonych na
WNE. Rekrutacja na pozosta³e miejsca odbywa siê po zakoñczeniu semestru zimowego na
podstawie pisemnego egzaminu wstêpnego z ekonomii.
Na studiach stacjonarnych studenci przez pierwsze dwa lata nauki kszta³c¹ siê w zakresie ogólnoekonomicznym. Po czwartym semestrze wybieraj¹ kierunek i w jego ramach
specjalizacjê. W przypadku nadmiernej liczby zg³oszeñ, o kwalifikacji na kierunek i specjalizacjê decyduje œrednia ocen z dwóch poprzednich lat.
Studia wieczorowe s¹ studiami o profilu ogólnoekonomicznym. Przebiegaj¹ w dwóch
etapach: pierwszy obejmuje siedem semestrów i prowadzi do stopnia licencjata; drugi —
studia magisterskie — trwa trzy semestry i jest przeznaczony dla osób z dyplomem licencjata lub równorzêdnym dyplomem studiów pierwszego stopnia.
Zajêcia na studiach wieczorowych odbywaj¹ siê w dni powszednie (poniedzia³ek —
sobota), a na studiach zaocznych w soboty i niedziele.
Studenci Wydzia³u mog¹ siê ubiegaæ o:
— stypendium socjalne;
— stypendium motywacyjne (za dobre wyniki w nauce);
— dop³aty do zakwaterowania w domach studenckich;
— dodatki dla sierot i pó³sierot;
— zapomogi losowe.
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IV. WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA
Wydzia³ uczestniczy w wymianie miêdzynarodowej pracowników naukowych i studentów. Wydzia³ wspó³pracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami wy¿szymi, m.in.:
Belgia
• Katholieke Universiteit Leuven, Louvain;
• Faculte Universitaire Notre-Dame de la Paix, Namur;
Niemcy
• Universität des Saarlandes, Saarbrücken;
Wielka Brytania
• University of Sussex, Brighton;
• University of Leicester;
• University of Glagow;
W³ochy
• Universita degli Studi di Bologna, Bolonia;
Stany Zjednoczone
• Columbia University, Nowy Jork.
Pracownicy Wydzia³u uczestnicz¹ w miêdzynarodowych programach i projektach badawczych.

V. JEDNOSTKI WYDZIA£U NAUK EKONOMICZNYCH
KATEDRA BANKOWOŒCI I FINANSÓW
Pracownicy Katedry prowadz¹ prace badawcze z zakresu:
• polityki pieniê¿nej;
• bankowoœci centralnej Unii Europejskiej;
• systemów bankowych;
• zarz¹dzania jakoœci¹ w us³ugach finansowych.
KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ
Prace badawcze prowadzone s¹ z zakresu:
• problemów dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, tak¿e w dobie transformacji
gospodarczej;
• przekszta³ceñ w³asnoœciowych w gospodarce;
• teorii us³ug spo³ecznych;
• ekonomicznych problemów rozwoju rolnictwa i polityki rolnej;
• komparatystyki procesów ekonomicznych;
• metod statystycznych w ekonomii;
• polityki spo³ecznej pañstwa.
KATEDRA EKONOMII SFERY PUBLICZNEJ
Prace naukowo-badawcze prowadzone przez pracowników Katedry obejmuj¹:
• teoriê pañstwa socjalnego;
• teoriê finansów publicznych;
• ogólne procesy transformacji ze szczególnym uwzglêdnieniem:
• gospodarek b. krajów socjalistycznych,
• powstawania rynku kapita³owego w zwi¹zku z procesami prywatyzacyjnymi,

przejœcia do w pe³ni wymienialnej waluty;
Europa XXI wieku — miêdzy globalizacj¹ a regionalizacj¹.
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ
Prace badawcze prowadzone w Katedrze dotycz¹:
• porównawczych badañ nad procesami modernizacyjnymi;
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dziejów banków emisyjnych w Polsce i polityki walutowej;
przekszta³ceñ w³asnoœciowych (prywatyzacji, reprywatyzacji);
badañ biograficznych.

KATEDRA HISTORII MYŒLI EKONOMICZNEJ
W Katedrze prowadzone s¹ prace badawcze z zakresu:
• metodologii ekonomii;
• najnowszej historii ekonomii, w tym:

ekonomii szko³y austriackiej;
ekonomii konstytucyjnej;
ekonomii neoinstytucjonalnej;

• historii polskiej myœli ekonomicznej okresu miêdzywojennego.
Ponadto, prace badawcze pracowników obejmuj¹ problematykê:
• ekonomii instytucjonalnej;
• ekonomii przemys³owej.
KATEDRA INFORMATYKI GOSPODARCZEJ I ANALIZ EKONOMICZNYCH
W Katedrze prowadzone s¹ badania naukowe w nastêpuj¹cych obszarach:
• informatyka gospodarcza — systemy informacyjne organizacji gospodarczych, zarz¹dzanie systemami, integracja i architektury systemów gospodarczych, systemy informacyjne gospodarki narodowej, infrastruktura informacyjna pañstwa, ekonomika informacji i sektora informacyjnego, rozwój rynków elektronicznych;
• ekonomika przedsiêbiorstwa — zarz¹dzanie strategiczne, reenginering procesów gospodarczych (BPR), metody oceny organizacji gospodarczych, metody pomiaru wyników
ekonomicznych;
• rozwój rynku kapita³owego w Polsce;
• systemy zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska.
KATEDRA MAKROEKONOMII I TEORII HANDLU ZAGRANICZNEGO
Kierunki badañ naukowych dotycz¹:
• makroekonomii, zw³aszcza makroekonomii gospodarki otwartej;
• makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej, w tym kwestii bezrobocia i inflacji;
• miêdzynarodowych rynków kapita³owych, instytucji finansowych oraz inwestycji zagranicznych;
• polityki handlowej i konkurencyjnoœci gospodarki polskiej, procesów integracji gospodarki polskiej z gospodark¹ œwiatow¹ w ramach WTO i Unii Europejskiej;
• miêdzynarodowego handlu w sferze us³ug.
KATEDRA MIÊDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH
Prace naukowo-badawcze, prowadzone przez pracowników Katedry dotycz¹:
• powi¹zania polityki z miêdzynarodowymi procesami ekonomicznymi;
• funkcjonowania korporacji miêdzynarodowych;
• tworzenia i przekszta³cania europejskiej integracji ekonomicznej oraz spo³eczno-politycznej;
• zwi¹zków Polski z Uni¹ Europejsk¹;
• stosunków handlowych i ogólnogospodarczych Polski z pañstwami Wschodu i Zachodu;
• procesów globalizacji.
KATEDRA MIKROEKONOMII
Kierunki prac naukowo-badawczych obejmuj¹:
• zmiany wydajnoœci czynników produkcji w Polsce;
• transfer technologii do Polski;
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wp³yw rz¹du na dzia³alnoœæ rynku i efektywnoœæ gospodarki;
efektywnoœæ polityk sektorowych, a zw³aszcza polityki energetycznej, regionalnej
i ochrony œrodowiska.

KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ
Prace naukowo-badawcze obejmuj¹:
• relacjê: globalizacja a granice wzrostu;
• podstawy metodologii modelowania globalnego;
• teorie globalizacji a teorie przetrwania cywilizacji wobec ekologicznych granic wzrostu;
• adaptacjê gospodarki polskiej do wymagañ stowarzyszania siê z Uni¹ Europejsk¹;
• problematykê podzia³u dochodów i polityki dochodowej;
• problematykê przestrzennego zagospodarowania w perspektywie porównawczej.
KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII
Kierunki prac naukowo-badawczych obejmuj¹:
• ekonometryczne modele gospodarki narodowej;
• matematykê finansow¹ — modele ubezpieczeñ;
• modele konsumpcji;
• ekonometryczne modele analizy bud¿etów rodzinnych;
• modele przejœcia demograficznego;
• modelowanie rynków finansowych.
KATEDRA TEORII ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Kierunki prac naukowo-badawczych obejmuj¹:
• problemy epoki cywilizacji informacyjnej i cechy wspó³czesnej gospodarki rynkowej;
• problemy kszta³towania strategii rozwoju Polski:

droga do Unii Europejskiej;
rola kapita³u zagranicznego.
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