Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 5 marca 2003 r.
1.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
- Dziekan poinformował Radę Wydziału, że od 24 do 26 marca zostanie przeprowadzona na terenie
WNE wizytacja akredytacyjna. Wizytację przeprowadzi komisja pod kierunkiem prof. dr hab.
Jerzego Węcławskiego z Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Dziekan podkreślił
znaczenie akredytacji dla wydziału i zaapelował do kierowników katedr i wszystkich członków Rady
o poważne potraktowanie wizytacji.
- Dziekan złożył gratulacje prof. dr hab. Zofii Barbarze Liberdzie z okazji jubileuszu trzydziestolecia
pracy na UW.
-

Dziekan poinformował, że w tym roku pojawił się ponownie problem plagiatów wśród prac
magisterskich i dyplomowych (w przypadku dwóch prac stwierdzono próbę skopiowania cudzych
dokonań). Dziekan zwrócił się z prośbą do promotorów o informowanie magistrantów i
dyplomantów o konsekwencjach tego typu praktyk.

- Dziekan poinformował, iż wystosował pismo do Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii w związku z
projektem otwarcia jednoczesnych studiów ekonomiczno-socjologicznych.
- Na posiedzeniu Senatu przeprowadzono dyskusję nad projektem ustawy o finansowaniu nauki.
Według relacji Dziekana istnieje możliwość, że nastąpią zmiany w trybie przyznawania grantów KBN chce się wycofać z tego obowiązku przekazując go innym podmiotom.
- Na posiedzeniu Senatu poinformowano również, że zmienia się status delegacji. Osoby, które nie są
pracownikami Wydziału (np. doktoranci i studenci) będą musiały płacić podatek dochodowy od
delegacji. Prof. Zbigniew Hockuba poinformował Radę, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, iż
Ministerstwo Finansów wycofa się z tego pomysłu.
2.

Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła proponowany skład Komisji Rekrutacyjnej (w
załączeniu). Rada Wydziału jednomyślnie powołała Komisję Rekrutacyjną w składzie proponowanym
przez prof. Sztanderską.

3.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił wyniki konkursu na prace magisterskie im. A. Semkowa.
Prof. Wiśniewski podkreślił wysoki poziom prac zakwalifikowanych do konkursu i łączącą się z tym
trudność w wyborze laureatów. Ostatecznie przyznano dwie równorzędne I nagrody: dla Jana
Hagemayera za pracę „Skutki integracji w świetle nowej teorii handlu. Symulacja efektów przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej w wybranych gałęziach przemysłu” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab.
Jana Jakuba Michałka oraz dla Radosława Ziomko za pracę „Wycena obligacji zamiennych na akcje z
uwzględnieniem ryzyka kredytowego” pisaną pod kierunkiem dr Wojciecha Grabowskiego.

4.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z wykonania BW oraz BST w 2002 roku
(informacja w załączeniu). Prof. Żylicz podkreślił, że wiele osób nie wypełniło wcześniej przekazanych
planów badań, niemała grupa osób korzystających z środków z BW lub BST ani nie wygłosiła żadnego
referatu ani niczego nie opublikowała (szczególnie dotyczy to osób korzystających ze środków z Badań
Własnych).

Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski zwrócił uwagę, że sposób wykorzystywania środków z funduszu
BW może niekiedy wzbudzać wątpliwości, szczególnie gdy nie idą za tym określone wyniki w pracy
naukowej. Jednocześnie prof. Maciejewski poinformował, że komisje NIK badają na uczelniach
słuszność przyznawania funduszy z BW.
5.

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zatwierdziła wniosek Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab.
Jerzego Wilkina o zatrudnieniu prof. dr hab. Mirosławy Lasek na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych (głosowało: 41, za:
40, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).

6.

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Magdaleny Kaniewskiej na
stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii (głosowało: 41, za: 41, przeciw: 0, wstrzymujących
się: 0, nieważnych: 0).

7.

Prof. dr hab. Marek Okólski przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Rusłana
Antoniewskiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Okólskiego pracę pt. „Migracje
pracownicze ludności ukraińskiej do Polski w latach 1995 - 2002”. Prof. dr hab Igor Timofiejuk
zaproponował zmianę tytułu pracy na „Migracje pracownicze z Ukrainy do Polski w latach 1995 2002”, co zostało zaakceptowane przez promotora. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła
decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Rusłana Antoniewskiego (głosowało: 30, za: 29,
przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 1).

8.

Prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr
Przemysława Dziadosza przygotowującego pod kierunkiem prof. Łukaszewicza pracę pt.
„Problematyka wejścia Polski w fazę Gospodarki Opartej na Wiedzy (Na tle integracji z Unią
Europejską)”. W trakcie dyskusji zaproponowano zmianę tytułu pracy mgr Dziadosza. Prof. dr hab.
Władysław Sztyber zaproponował usunięcie słowa „problematyka” oraz wykreślenie podtytułu.
Wątpliwości (m.in. prof. dr hab. Igora Timofiejuka) wzbudziło również pojęcie „Gospodarka Oparta
na Wiedzy”. Prof. Łukaszewicz wyjaśnił, że określenie „Gospodarka Oparta na Wiedzy” jest obecnie
przyjętym powszechnie terminem ekonomicznym. Prof. Łukaszewicz zgodził się z propozycją
wykreślenia podtytułu, jednak sprzeciwił się usunięciu słowa „problematyka” uważając, iż byłoby to
rozwiązanie zbyt upraszczające. W tej sytuacji prof. dr hab. Jerzy Kleer zaproponował tytuł „Warunki
tworzenia Gospodarki Opartej na Wiedzy w Polsce”, co uzyskało akceptację prof. Łukaszewicza.
W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr
Przemysława Dziadosza (głosowało: 30, za: 22, przeciw: 3, wstrzymujących się: 5, nieważnych: 0).

9.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Macieja
Sobolewskiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Żylicza pracę pt. „Konkurencyjność rynku
telefonii komórkowej. Analiza międzysieciowej mobilności abonentów w Polsce.” Prof. dr hab.
Władysław Sztyber zaproponował zmianę tytułu pracy na „Konkurencja na rynku telefonii
komórkowej. Analiza międzysieciowej mobilności abonentów w Polsce”, co zostało
zaakceptowane przez promotora. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu
przewodu doktorskiego mgr Macieja Sobolewskiego (głosowało: 30, za: 29, przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: 1).

10.

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o wszczęciu postępowania nostryfikacyjnego
mgr Agaty Górny (głosowało: 31, za: 30, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).

11. Sprawy różne:

- Prof. dr hab. Igor Timofiejuk zapytał czy w dalszym ciągu są praktykowane wykłady równoległe?
Dziekan potwierdził, iż takie wykłady są prowadzone.
- Prof. dr hab. Jerzy Śleszyński zwrócił się z prośbą do redakcji "Ekonomii", żeby pytać autora czy
chce odbitki, gdy artykuł został zaakceptowany do druku.

Protokółował
dr Maciej Tymiński

