PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW W DNIU 19.05.2010
Porządek Rady Wydziału
według informacji z dnia 12.05.2010
1. Kolokwium habilitacyjne dr. Tomasza Zalegi
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17. 04 .2010 r. – ref. prof. dr
hab. T. Żylicz
3. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Natalii Nehrebeckiej – ref. prof. dr
hab. W. Maciejewski
4. Wysunięcie kandydatur na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
– ref. prof. dr hab. T. Żylicz
5. Upoważnienie dla Kierowników Studiów Podyplomowych do przyjmowania kandydatów
po studiach I stopnia - ref. prof. dr hab. T. Żylicz
6. Zatrudnienie dr Natalii Nehrebeckiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki i
Ekonometrii – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału:
Ad1.

Przebieg kolokwium habilitacyjnego dr Tomasza Zalegi został ujęty w osobnym
protokole. Rada Wydziału wysłuchała kolokwium habilitacyjnego dr Tomasza Zalegi.
W tajnym głosowaniu nie przyjęto kolokwium (głosowało 24 osoby, za: 10, przeciw:
8, wstrzymało się: 6).

Ad 2.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad 3.

Prof. W. Maciejewski wystąpił z wnioskiem Komisji o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Natalii Nehrebeckiej. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 20
osób, wszystkie za.

Ad 4.

Dziekan, prof. T. Żylicz poinformował, że do 10 czerwca WNE UW może zgłosić
kandydatury na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Dziekan zaproponował kandydaturę prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Dotychczasowy członek tej Komisji, prof. dr hab.
Jerzy Wilkin postanowił nie kandydować w obecnej kadencji.
Prof. J. Wilkin poparł kandydaturę prof. dr. hab. Andrzeja Wojtyny.
Dziekan zaproponował wyłonienie kandydata z grona WNE i zgłosił prof. J. J.
Michałka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Rada Wydziału jednogłośnie
przyjęła obie kandydatury.

Ad 5.

Dziekan, prof. T. Żylicz przypomniał, że zgodnie z postanowieniami Rady
Wydziału, na studia podyplomowe mogą być przyjmowani przez kierowników
absolwenci studiów II stopnia. Absolwenci studiów I stopnia mogą być przyjmowani
również, ale wymaga to decyzji Rady Wydziału. Dziekan wystąpił z wnioskiem, by
Rada Wydziału generalnie upoważniła kierowników do przyjmowania takich

kandydatów. Rada Wydziału przyjęła wniosek, 1 osoba wstrzymała się od głosu,
pozostali byli za.
Ad 6.

Dziekan, prof. T. Żylicz wystąpił z wnioskiem o zatrudnienie dr Natalii Nehrebeckiej
na stanowisku adiunkta od 1 czerwca br., po anulowaniu zleceń na prowadzone przez
dr Nehrebecką zajęcia, które będą mogły być wynagrodzone w ramach pensji.
Natalia Nehrebecka prowadzi zajęcia z grupy takich, których obsada jest
"kłopotliwa" i Katedra SiE bezskutecznie stara się o ograniczenie obciążeń
godzinowych do poziomu zbliżonego do obowiązkowego pensum. Pomimo
dotychczasowego statusu doktoranta, pani Nehrebecka prowadziła te zajęcia –
bardzo dobrze oceniane przez studentów – w wymiarze obowiązującym adiunkta.
Rada Wydziału przyjęła wniosek, głosowało 37 osób, wszystkie za.

Sprawy różne:
Prodziekan, prof. U. Sztanderska przedstawiła listę adiunktów, którzy mogą być
upoważnieni przez Radę Wydziału do prowadzenia seminariów magisterskich Załącznik 1. Prof. Sztanderska wystąpiła do RW o zgodę na poprowadzenie prac
magisterskich (ze względu na ich tematykę) przez dra T. Jeruzalskiego oraz dra M.
Łupińskiego, zanim Panowie spełnią warunek zakończonego sukcesem
promotorstwa prac licencjackich. Rada Wydziału przyjęła wnioski, wstrzymały się 2
osoby, pozostali byli za.
Prof. K. Opolski poinformował o wprowadzeniu warsztatów specjalizacyjnych w
programie Studium Podyplomowego „Jakość jako podstawa konkurencyjności na
rynku europejskim”.

