Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 22 listopada 2000 r.
1.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski rozpoczął posiedzenie informacją o nominacji dr hab. Dariusza Dziuby na
stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Poinformował także o świątecznych bonach
towarowych, które zostaną przyznane pracownikom Wydziału.

2. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski poinformował o przyznanych przez Rektora UW nagrodach i stypendiach
dla pracowników WNE. Nagrody Rektora otrzymali:
· dr hab. Urszula Sztanderska,
· dr hab. Mieczysław Socha,
· dr hab. Jerzy Śleszyński,
· dr Katarzyna Tymowska.
Nagrody związane ze świętem Uniwersytetu otrzymali:
·
prof. Andrzej Jezierski,
·
prof. Włodzimierz Siwiński,
·
prof. Jan Jakub Michałek,
·
prof. Marek Okólski,
·
prof. Dariusz Dziuba,
·
dr Cecylia Leszczyńska,
·
dr Bartłomiej Śliwiński,
·
dr Leszek Morawski,
·
dr Janusz Kudła.
Roczne stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie otrzymali:
·
prof. Dariusz Dziuba,
·
prof. Brunon Górecki,
·
prof. Mirosława Lasek,
·
prof. Jan Jakub Michałek,
·
prof. Marek Okólski,
·
prof. Józef Oleński,
·
prof. Krzysztof Opolski,
·
prof. Włodzimierz Siwiński,
·
dr hab. Mieczysław Socha,
·
dr hab. Urszula Sztanderska,
·
prof. Tomasz Żylicz.
Roczne stypendium w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzymali:
· dr Ewa Aksman,
· dr Ewa Gucwa-Leśny,
· dr Andrzej Kondratowicz,
· dr Tomasz Kopczewski,
· dr Janusz Kudła,
· dr Cecylia Leszczyńska,
· dr Barbara Liberda,
· dr Łucja Lisiecka,
· dr hab. Jerzy Śleszyński,
· dr Katarzyna Tymowska,
· dr Radosław Wolniak.
3. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski złożył sprawozdanie z działalności Studium Doktoranckiego WNE w

roku akademickim 1999/2000. W roku bieżącym Komisja ds. Studiów Doktoranckich przyjęła na I rok
Studium 8 osób. Są to:
· mgr Mateusz Ostrowski,
· mgr Monika Tkaczyk,
· mgr Karol Kuhl,
· mgr Michał Kurtyka,
· mgr Katarzyna Kowalska,
· mgr Andrzej Tomaszewski,
· mgr Piotr Tłaczała,
· mgr Paweł Zabczyk.
Rada Wydziału przyjęła do wiadomości sprawozdanie i jednogłośnie zaakceptowała przyjęcie w/w osób na
studia doktoranckie.
4. Dr hab. Urszula Sztanderska zreferowała kwestię współpracy WNE z Wydziałem Matematyki, powołania
wspólnych licencjackich studiów ekonomiczno-matematycznych oraz powołania specjalności matematycznoekonomicznej na kierunku Ekonomia.
Rada Wydziału jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu specjalności matematyczno-ekonomicznej na
kierunku Ekonomia. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła limit przyjęć na tę specjalność. Przyjęty limit
wynosi 50 osób.
5.

Dr hab. Urszula Sztanderska zreferowała kwestię nowych zasad rekrutacji związanych z programem
Matura 2000. Rada Wydziału zaakceptowała następujące wymagania dla kandydatów ubiegających się o
przyjęcie na WNE:
· egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym,
· egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym,
· egzamin maturalny z historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie (jeden przedmiot do wyboru).

6.

Rada Wydziału jednogłośnie podjęła decyzję powołaniu Komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie
tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych prof. dr hab. Tomaszowi Żyliczowi.

7.

Rada Wydziału jednogłośnie podjęła decyzję powołaniu Komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie
tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych prof. dr hab. Witoldowi Orłowskiemu.

8.

Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Oldze Kiuile, która
obroniła rozprawę doktorską pt. Badanie kosztów dostosowania polskiej gospodarki do Drugiego
Protokołu Siarkowego. Model równowagi ogólnej.

9.

Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Robertowi
Staniszewskiemu, który obronił rozprawę doktorską pt. Specyfika liberalizacji stosunków gospodarczych
Ukrainy z zagranicą.

10. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Ciecieląg, która pod
kierunkiem prof. dr hab. Brunona Góreckiego przygotowuje rozprawę pt. Koszty utrzymania dzieci w
Polsce.
11. Rada Wydziału ogłosiła konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii oraz w Katedrze
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
12. Rada Wydziału podjęła decyzję o rozszerzeniu składu I Komisji ds. przewodów doktorskich o dr hab. Urszulę
Sztanderską oraz o dr hab. Mieczysława Sochę.
13. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o uaktualnieniu:
- stawek za przewód:
· profesorski – 10 000 zł,
· habilitacyjny – 7 500 zł,
· doktorski – 5 000 zł.
- opłat za nostryfikację:

· doktoratu – 5 000 zł,
· dyplomu niższego – 2 500 zł.
Zaznaczono, że w szczególnych przypadkach stawki i opłaty mogą zostać obniżone.
Dr hab. Urszula Sztanderska poinformowała Radę Wydziału o zmianie stawki za godzinę przeliczeniową w
roku akademickim 2000/2001 z 60 na 80 zł.
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Sekretarz Rady Wydziału

