PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 15.03.2006
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z posiedzeń Senatu oraz
następujące informacje dotyczące spraw Wydziału:
− Minister Edukacji i Nauki zobowiązał się wobec Rektora UW do elektronicznego
przesłania wyników matur do 11.07.2006. Do 30.07.2006 ma zostać sfinalizowana ta
część rekrutacji. Rektor zapewnił, że „starzy” maturzyści zostaną poddani
ogólnouniwersyteckiej procedurze rekrutacji.
− Przed 5.04.2006 ma być przygotowany i dostarczony Wydziałom projekt statutu UW.
Dziekan oraz Komisja Senacka WNE powinni zapoznać się z dostarczonym
materiałem, tak aby 8.05.2006 na posiedzeniu Komisji Senackiej UW móc
zaprezentować swoje stanowisko. W sprawie nowego statutu nie potrzebna jest
uchwała Rady Wydziału – wystarczą konsultacje.
− System stypendiów motywacyjnych stosowany na WNE, polegający na niższym progu
średniej z ocen dla studentów wieczorowych, nie zyskał aprobaty Senatu UW.
Roszczenia studentów dziennych spowodowane stosowanym w zeszłym roku
systemem stypendialnym na WNE zostaną pokryte przez Rektora UW.
− Prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz obchodził jubileusz 35-lecia pracy na WNE
UW.
2. Rada Wydziału w jawnym głosowaniu powołała Komisję ds. wszczęcia przewodu
habilitacyjnego dr Hanny Kuzińskiej w składzie:
− prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz – przewodniczący,
− prof. dr hab. Władysław Baka,
− prof. dr hab. Marek Okólski,
− prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński,
− prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska.
3. Dziekan WNE, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił dostosowanie procedur
przewodów doktorskich do aktualnych przepisów. 15.12.2005 weszło w życie
rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji dotyczące zniesienia dotychczasowej
formy zdawania egzaminów doktorskich dla osób nie będących uczestnikami studiów
doktoranckich. Obecnie egzamin ma być przeprowadzany przez komisję w
wieloosobowym składzie: m.in. promotora oraz recenzentów. Obrona pracy doktorskiej
powinna się odbywać po 2 tygodniach od zdania tego egzaminu. W przypadku
utrudnionego dojazdu recenzentów Dziekan postulował zdawanie egzaminu oraz
przeprowadzanie obrony pracy doktorskiej w tym samym dniu.
4. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek o otwarcie konkursu na dwa
stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii.
5. Prodziekan ds. studentów dr Janusz Kudła przedstawił propozycje zmian w programie
studiów wynikające z przechodzenia na system „3+2” (w załączeniu). Propozycje
wzbudziły wiele kontrowersji. Przede wszystkim podnoszony był wniosek o przyznanie
członkom Rady czasu na przeanalizowanie oraz możliwość ustosunkowania się do
propozycji Komisji Dydaktycznej. Dziekan WNE UW, prof. dr hab. Tomasz Żylicz
zaproponował zebranie nadzwyczajne Rady Wydziału poświęcone wyłącznie kwestii
zmian programowych na 29.03.2006. Wniosek został przez Radę Wydziału przyjęty.

6. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o zatrudnieniu dr. Pawła Kaczmarczyka na czas
nieokreślony na stanowisku adiunkta w Katedrze Demografii (głosy za: 41; przeciw: 0;
wstrzymujących się: 0; nieważnych:1).
7. Prodziekan ds. finansowych dr hab. Wojciech Otto przedstawił sprawozdanie finansowe
za 2005 rok (w załączeniu). Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła
przedstawione sprawozdanie.
8. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła nadanie stopnia dr. nauk
ekonomicznych mgr. Dariuszowi Wierzbie (głosy za: 24; przeciw: 1; wstrzymujących się:
0; nieważnych:0).
9. Rada Wydziału powołała Komisję Rekrutacyjną w składzie:
− dr Janusz Kudła – przewodniczący WKR
− dr Marcin Gruszczyński - pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji
Członkowie Komisji:
− dr hab. Mirosława Lasek, prof. UW
− prof. dr hab. Józef Oleński
− prof. dr hab. Michał Gmytrasiewicz
− dr Grzegorz Gałek
− dr Piotr Koryś
− dr Krzysztof Kostr
− dr Agata Górny
− dr Michał Brzeziński
− dr Radosław Wolniak
Sekretarze Komisji:
− Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
− Mgr Gabriela Grotkowska
− Mgr Barbara Bobrowicz
− Mgr Stanisław Cichocki
− Mgr Joanna Mackiewicz
− Mgr Agnieszka Pugacewicz
10. Rada Wydziału zatwierdziła w jawnym głosowaniu zasady rekrutacji na WNE UW w
roku akademickim 2007/2008 (brak testu percepcji, 72% punktów matematyka, 28% język obcy).
11. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdziła nadanie stopnia dr. nauk
ekonomicznych mgr. Michałowi Myckowi (głosy za: 25; przeciw: 0; wstrzymujących się:
0; nieważnych:0).
12. Rada Wydziału przegłosowała otwarcie konkursów na stanowiska adiunktów w
katedrach:
− Ekonomii Sfery Publicznej,
− Historii Gospodarczej,
− Historii Myśli Ekonomicznej.

13. Rada Wydziału przegłosowała wniosek dotyczący zmiany tytułu pracy doktorskiej mgr
Anny Białek-Jaworskiej. Nowy tytuł brzmi "Modele i kryteria optymalizacji kredytowania
budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne”.
14. Rada Wydziału zatwierdziła następujące osoby na recenzentów pracy doktorskiej mgr
Anny Białek-Jaworskiej:
− Prof. dr hab. Witolda Kozińskiego (głosy za: 24; przeciw: 0; wstrzymujących się: 0;
nieważnych: 2),
− Prof. dr hab. Małgorzatę Iwonicz-Drozdowską ze Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie (głosy za: 21; przeciw: 0; wstrzymujących się: 0; nieważnych: 4).
15. Sprawy różne:
− Rada Wydziału przyjęła w jawnym głosowaniu wniosek o otwarcie na WNE UW
studiów podyplomowych: „Gospodarcza konkurencyjność krajów, regionów i miast.
Promocja terytoriów” oraz „Rozwój przedsiębiorstw - konkurencyjność i ryzyko” pod
kierownictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego
− Prodziekan ds. finansowych dr hab. Wojciech Otto zreferował stan przyznawania
dotacji Wydziałowi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Sekretarz Rady Wydziału
dr Anna Bartczak

