Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 23 lutego 2000 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Radzie Wydziału Informacje Dziekana.
·

Prof. Wiśniewski złożył gratulacje prof. dr hab. Włodzimierzowi Siwińskiemu z okazji nadania mu przez
Prezydenta Republiki Austriackiej Krzyża Zasługi za wkład w rozwój kultury i nauki I klasy.

·

Prof. Wiśniewski przypomniał członkom Rady, że pracownicy, którzy mają więcej niż jednego
pracodawcę muszą samodzielnie kontrolować, czy ich pracodawcy nie przekroczyli limitu należnej
składki na ZUS.

·

6 marca upływa termin zgłaszania kandydatur w głosowaniu do KBN-u.

2.

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin w imieniu Komisji złożył wniosek o dopuszczenie dr Mieczysława Sochy i dr
Urszuli Sztanderskiej do kolokwium habilitacyjnego. Jednocześnie poinformował Radę Wydziału o rezygnacji
prof. Michała Gmytrasiewicza z recenzowania pracy habilitacyjnej z powodu zaostrzenia choroby oczu.
Rada Wydziału przyjęła do wiadomości fakt rezygnacji jednego z recenzentów i w głosowaniu jawnym
jednogłośnie postanowiła, że nie ma potrzeby powoływania kolejnego recenzenta. W głosowaniu tajnym za
dopuszczeniem do kolokwium habilitacyjnego dr Mieczysława Sochy oddano 32 głosy, wszystkie za, za
dopuszczeniem do kolokwium habilitacyjnego dr Urszuli Sztanderskiej oddano 32 głosy, wszystkie za.

3.

Rada Wydziału podjęła decyzję o powołaniu na kierownika Katedry Ekonomii Sfery Publicznej prof. dr hab.
Jerzego Kleera.

4.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o powołaniu pisma Ekonomia. Rada Wydziału
podjęła także decyzję o mianowaniu prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego na Redaktora Naczelnego
kwartalnika Ekonomia.

5.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła decyzję o powołaniu Komisji ds. standardu prac
licencjackich i magisterskich w składzie:
·
·
·
·
·
·
·

6.

prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz,
prof. dr hab. Jacek Kochanowicz,
prof. dr hab. Mirosława Lasek,
dr Urszula Sztanderska,
dr Cecylia Leszczyńska,
dr Wojciech Otto,
dr Leszek Morawski.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił Radzie Wydziału projekt budżetu WNE na rok 2000. Dr Urszula
Sztanderska przedstawiła kilka propozycji korekt opłat za studia oraz zmian reguł opłacania zajęć. Korekty
opłat za studia polegałyby na:
·

Podniesieniu czesnego w roku akademickim 2000/2001 dla studiów zaocznych.
Podniesieniu planowanego czesnego dla studiów wieczorowych (2000/2001 r.).
Korekcie opłaty równej ½ repety.
Rozłożeniu opłat czesnego na 2 raty w semestrze (4 rocznie), które uwzględniałyby oprocentowanie i
koszty manipulacyjne.

Zmiany reguł opłacania zajęć polegałyby na:
·

Ustaleniu minimalnej liczby uczestników zajęć:
- dla konwersatoriów i wykładów do wyboru na 15 osób,

·

- dla seminariów magisterskich i licencjackich na 8 osób.
Wprowadzeniu wynagrodzenia w wysokości 300 zł dla promotora prac magisterskich i licencjackich w
momencie skierowania pracy do obrony.

Zasady te będą obowiązywały na nowo uruchamianych seminariach magisterskich i licencjackich od
bieżącego semestru, na pozostałych od października 2000.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła proponowane przez dr Urszulę Sztanderską
zmiany w opłatach za studia oraz zasadach płacenia za zajęcia.
7.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła decyzję o powołaniu Komisji ds. przewodu
habilitacyjnego dr Jerzego Śleszyńskiego w składzie:
·
·
·
·
·

8.

prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak – Przewodniczący,
prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz,
prof. dr hab. Józef Oleński,
prof. dr hab. Zbigniew Hockuba,
prof. dr hab. Andrzej Lubbe.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej na rok
akademicki 2000/2001 w składzie:
· Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Marian Wisniewski,
· Zastępca Przewodniczącego i pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji - dr Cecylia Leszczyńska,
· Koordynator Sekretarzy – dr Anna Czarczyńska,
· Członkowie Komisji:
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński,
prof. dr hab. Zbigniew Hockuba,
prof. dr hab. Marek Okólski,
prof. dr hab. Krzysztof Opolski,
prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz,
prof. dr hab. Władysław Baka,
prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski,
prof. dr hab. Tomasz Stankiewicz,
prof. dr hab. Brunon Górecki,
dr Anna Podrażka-Malka,
dr Barbara Petz,
dr Bohdan Kłos,
dr Leszek Morawski,
dr Andrzej Kondratowicz,
dr Barbara Liberda,
dr Adrianna Łukaszewicz,
dr Renata Gabryelczyk.
·

Sekretarze Komisji:
mgr Anna Milczarek,
mgr Agnieszka Kopańska,
mgr Dariusz Wierzba,
mgr Paweł Durkiewicz,
mgr Michał Greszta,

mgr Jacek Liwiński,
mgr Michał Brzeziński,
mgr Agnieszka Markowska,
mgr Beata Mróz,
mgr Michał Kurcewicz,
mgr Paweł Kaczmarczyk.
9.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zmianie tytułu pracy doktorskiej mgr Macieja Tymińskiego. Przyjęto nowy
tytuł w brzmieniu: Przedsiębiorstwo przemysłowe w systemie władzy w Polsce w latach 1956-70.
Analiza historyczno-instytucjonalna. Rada Wydziału podjęła także decyzję o powołaniu recenzentów
pracy doktorskiej mgr Macieja Tymińskiego: prof. dr hab. Tomasza Stankiewicza i prof. dr hab. Wojciecha
Roszkowskiego.

10.

Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anny Bartczak, która pod
kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Żylicza pisze pracę pt. Analiza kosztów zewnętrznych transportu
drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce.

11. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Dąbrowskiej, która pisze
pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Kozińskiego. Tytuł rozprawy ustalono w brzmieniu: Rozwój
sektora finansowego w Polsce w latach 90-tych.
12. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Marii Ogonek, która pod kierunkiem
prof. dr hab. Mariana Wiśniewskiego pisze pracę pt. Równowaga finansowa polskiego systemu
emerytalnego w procesie reformy. Długookresowa analiza symulacyjna.
13. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła decyzję o wyborze prof. dr hab. Jerzego Wilkina
na kandydata do Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród.
14. Rada Wydziału na wniosek prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego podjęła decyzję o skreśleniu z listy
słuchaczy Studium Doktoranckiego mgr Zdzisława Modzelewskiego. Jednocześnie Rada wystąpiła z
wnioskiem do Rektora UW o zwrot 50% wypłaconego mgr Modzelewskiemu stypendium.
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