Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 28 czerwca 2000 r.
1.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski w Informacjach Dziekana przedstawił kilka uwag dotyczących
rozpoczętej rekrutacji na WNE. Prezentując relację z posiedzenia Senatu UW prof. Wiśniewski skupił się na
sprawozdaniu Rektora z rocznej działalności, które zostało przyjęte przez Senat jednogłośnie. Część
finansowa tego sprawozdania była poddana auditowi przez biegłego rewidenta. Zgłoszono do niej dwa
zastrzeżenia – budynki a także zbiory biblioteczne UW nie są w pełni zinwentaryzowane.

2.

Dr hab. Urszula Sztanderska i prof. dr hab. Jacek Kochanowicz w imieniu Komisji zreferowali kwestię
standardów oceny prac magisterskich i licencjackich oraz zasady organizacji egzaminów magisterskich i
licencjackich. Przygotowano 2 alternatywne warianty projektu zaleceń i wymagań dla właściwej oceny
prac.
Rada Wydziału w głosowaniu wybrała wersję B przedłożonego projektu. W kolejnym głosowaniu jawnym
Rada Wydziału przy dwóch głosach wstrzymujących się przyjęła zalecenia dotyczące wymagań (wraz z
poprawką prof. Maciejewskiego), formularz B oceny prac magisterskich i licencjackich oraz zmianę trybu
przeprowadzania egzaminów magisterskich i licencjackich.

3.

Rada Wydziału jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o przedłużeniu na rok umów o pracę
pracownikom WNE. Przedłużenie to dotyczy następujących osób:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·
·
·
·
·

doc. dr Zbigniew Chrupek - ¾ etatu,
prof. Marian Daniluk – ½ etatu,
dr Agnieszka Dobroczyńska – ½ etatu,
prof. Andrzej Jezierski – cały etat,
prof. Tadeusz Kasprzak – ½ etatu,
dr Zofia Kazimierczak – ½ etatu,
prof. Jerzy Kleer – ¾ etatu,
prof. Joanna Kotowicz-Jawor – ½ etatu,
doc. dr Wiesław Kudła – ½ etatu,
prof. Aleksander Łukaszewicz – ¾ etatu,
prof. Zofia Morecka – ½ etatu,
prof. Jerzy Rutkowski – ½ etatu,
prof. Zdzisław Sadowski – ¼ etatu,
prof. Adam Szeworski – ¼ etatu,
prof. Władysław Sztyber – ¾ etatu,

· prof. Zbigniew Wiszniewski – 2/3 etatu,
4.

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Tomasza Kopczewskiego na
stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii.

5. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziła uprawnienia wymienionych niżej adiunktów
do samodzielnego prowadzenia seminariów magisterskich i licencjackich. Lista adiunktów, którzy posiadają
takie uprawnienia jest następująca:
·
·
·
·
·
·
·
·

dr Andrzej Kondratowicz – prace magisterskie i licencjackie,
dr Grażyna Bukowska – prace licencjackie,
dr Adrianna Łukaszewicz – prace licencjackie,
dr Wojciech Grabowski – prace magisterskie i licencjackie,
dr Janusz Kudła – prace magisterskie i licencjackie,
dr Ewa Aksman – prace magisterskie i licencjackie,
dr Tomasz Kopczewski – prace magisterskie i licencjackie,
dr Piotr Mazurowski – prace magisterskie i licencjackie,
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dr Anna Czarczyńska – prace magisterskie i licencjackie,
dr Katarzyna Śledziewska-Kołodziejska – prace magisterskie i licencjackie,
dr Bohdan Kłos – prace magisterskie i licencjackie,
dr Ryszard Kokoszczyński – prace magisterskie i licencjackie,
dr Leszek Morawski – prace magisterskie i licencjackie,
dr Irena Topińska – prace magisterskie i licencjackie,
dr Wojciech Otto – prace magisterskie i licencjackie,
dr Alicja Maksimowicz-Ajchel – prace licencjackie,
dr Anna Podrażka-Malka – prace licencjackie,
dr Barbara Liberda – prace magisterskie i licencjackie,
dr Cecylia Leszczyńska – prace magisterskie i licencjackie,
dr Łucja Lisiecka – prace magisterskie i licencjackie,
dr Dorota Dobija – prace magisterskie i licencjackie,
dr Renata Gabryelczyk – prace magisterskie i licencjackie,
dr Bartłomiej Śliwiński – prace magisterskie i licencjackie,
dr Jerzy Śleszyński – prace magisterskie i licencjackie,
dr Władysław Świtalski – prace magisterskie i licencjackie,
dr Wiktor Rutkowski – prace magisterskie i licencjackie,
dr Katarzyna Tymowska – prace magisterskie i licencjackie,
dr Adam Koronowski – prace magisterskie i licencjackie,
dr Jarosław Pietras – prace magisterskie i licencjackie,
dr Radosław Wolniak – prace magisterskie i licencjackie,
dr Agnieszka Dobroczyńska – prace magisterskie i licencjackie,
dr Ewa Gucwa–Leśny – prace magisterskie i licencjackie,
dr Małgorzata Kula – prace magisterskie i licencjackie,
dr Barbara Petz – prace magisterskie i licencjackie,
dr Roman Goryszewski – prace magisterskie i licencjackie,
dr Stanisław Kubielas – prace magisterskie i licencjackie,

6. Dr hab. Urszula Sztanderska zreferowała korekty programu studiów. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym
przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła proponowane zmiany programowe.
7.

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła decyzję o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr
Jerzego Śleszyńskiego.

8. Rada Wydziału wyznaczyła Komisję prof. dr Zofii Moreckiej do oceny rozprawy doktorskiej mgr Tomasza
Obali, który pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Baki napisał pracę pt. Teoretyczne i praktyczne
aspekty rozwoju gwarancji depozytów. Egzaminatorem z ekonomii został wybrany prof. dr hab. Jerzy
Wilkin. Rada Wydziału podjęła także decyzję o powołaniu recenzentów pracy doktorskiej mgr Obali. W
głosowaniu tajnym zostali powołani: prof. dr hab. Witold Koziński oraz prof. dr hab. Jan Szambelańczyk z
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
9. Rada Wydziału wyznaczyła Komisję prof. dr hab. Michała Dobroczyńskiego do oceny rozprawy doktorskiej
mgr Roberta Staniszewskiego, który pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Dobroczyńskiego napisał pracę pt.
Specyfika liberalizacji stosunków gospodarczych Ukrainy z zagranicą. Rada Wydziału podjęła także
decyzję o powołaniu recenzentów pracy doktorskiej mgr Staniszewskiego. W głosowaniu tajnym zostali
powołani: prof. dr hab. Jerzy Kleer oraz prof. dr hab. Kazimiera Wilk z Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu.
10. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Tomasza Łyziaka, który pod
kierunkiem prof. dr hab. Władysława Baki przygotowuje rozprawę pt. Narzędzia i mechanizmy transmisji
impulsów polityki pieniężnej w EMU i w Polsce. Studium porównawcze.
11. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Noh Seung-

Sook, która pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wilkina napisała rozprawę pt. Model for the desirable
global socio-economic policy directions. Rada wyznaczyła Komisję prof. dr Zofii Moreckiej do oceny
rozprawy doktorskiej mgr Noh Seung-Sook. Egzaminatorem z ekonomii został wybrany prof. dr hab. Marek
Bednarski. Rada Wydziału podjęła także decyzję o powołaniu recenzentów pracy doktorskiej mgr Noh
Seung-Sook. W głosowaniu zostali powołani: prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz oraz prof. dr hab.
Tadeusz Kowalik.
12. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Przemysława Woźniaka, który pod
kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego przygotowuje rozprawę pt. Inflacja bazowa w Polsce.
13. Sprawy różne.
Rada Wydziału wydała zgodę na roczny urlop naukowy dla dr Stanisława Kubielasa oraz dla dr Romana
Goryszewskiego.
Prof. Wiśniewski poinformował o wpłynięciu podań od dr Andrzeja Płacheckiego oraz od dr Małgorzaty
Krzysztoszek o przedłużenie na kolejny rok urlopu bezpłatnego. Rada Wydziału wydała zgodę na takie
przedłużenie.
Rada Wydziału zaakceptowała prośbę mgr Grzegorza Gałka o urlop bezpłatny w semestrze zimowym.
Rada Wydziału wydała zgodę na roczny płatny urlop naukowy prof. dr hab. Jerzego Wilkina.
Dr hab. Urszula Sztanderska poinformowała o wysłaniu do pracowników Wydziału listu dotyczącego
organizacji procesu dydaktycznego w przyszłym roku akademickim. Zwróciła uwagę na kwestie koordynacji
wykładów prowadzonych równolegle oraz na zmianę trybu zapisów na zajęcia do wyboru. Dr Sztanderska
zaapelowała o zgłaszanie zajęć prowadzonych w języku angielskim oraz o aktualizację programów zajęć.
Dr Barbara Liberda wskazała na dramatyczną sytuację braku zgłoszonych wykładów w języku angielskim
dla studentów zagranicznych. Zaapelowała o stworzenie stałej puli takich wykładów.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

