Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 13 lutego 2002 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
·
·
·

·

·
·
·
·

·
2.

Został rozstrzygnięty konkurs na nagrodę im. Semkowa. W tym roku nagrodę otrzymali: mgr Dawid
Pachucki i mgr Gabriela Grotkowska.
26 lutego br. o godzinie 17.00 w Auditorium Maximum UW prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński wygłosi
wykład z cyklu 8 wykładów na nowe stulecie.
W styczniowej turze konkursowej KBN-u z Wydziału zostały złożone 4 wnioski o finansowanie
projektów badawczych (zespół prof. Jerzego Kleera, zespół prof. Krzysztofa Opolskiego, zespół dr
Anny Czarczyńskiej oraz grant promotorski prof. Tomasza Żylicza i mgr Agnieszki Markowskiej).
Został złożony wniosek do Brukseli w ramach starań o centrum doskonałości w dziedzinie ekonomii
międzynarodowej o przyznanie trzyletniego, dużego (800 tys. euro) grantu, w którym uczestniczyłoby 5
zespołów problemowych.
Podjęto decyzję o wejściu Wydziału do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów). Ponadto,
Senat UW zaakceptował funkcjonowanie systemu IRKA (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
Rozesłano informację o składaniu zapotrzebowań na zakup sprzętu i materiałów biurowych w tym roku.
Zakupy te będą realizowane w trybie zamówień publicznych.
Następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 20 marca.
Prof. Wiśniewski poinformował o podjęciu przez Senat decyzji dotyczących drobnych oszczędności
finansowych. Postanowiono, że niektóre wydatki finansowane do tej pory przez centralę UW
(ogrzewanie, inne media) będą teraz ponoszone przez wydziały (wydziały przejmą także fundusze
przeznaczane dotychczas przez centralę na ten cel).
Podczas posiedzenia Senatu miało miejsce wystąpienie sprawozdawcze Samorządu Studenckiego.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie zarządzania jakością
nauczania. Uchwała przewiduje m.in. powołanie Komisji Dydaktycznej, która ma czuwać nad realizacją
przyjętych celów nauczania.

3. Rada Wydziału powołała Wydziałową Komisję Wyborczą. W jej skład weszli:
· prof. dr Zbigniew Chrupek - przewodniczący,
· prof. dr hab. Władysław Sztyber,
· prof. dr hab. Zbigniew Wiszniewski,
· dr Małgorzata Kula,
· mgr Karol Kuhl,
· Izabella Witecka.
4.

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wysunęła następujące kandydatury do nagrody Ministra Edukacji
Narodowej. Są to:
· nagroda zespołowa za książkę - prof. dr hab. Andrzej Jezierski oraz dr Cecylia Leszczyńska,
· nagroda indywidualna za książkę - prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz,
· nagroda za doktorat - dr Agnieszka Kopańska,
· nagroda za doktorat - dr Krzysztof Kostro.

5.

Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu dr hab. Markowi Bednarskiemu, profesorowi UW, tytułu
profesora nauk ekonomicznych.

6.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, dokonała otwarcia konkursu na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.

7. Rada Wydziału powołała recenzentów pracy doktorskiej mgr Michała Brzozowskiego. Zostali nimi: prof.
dr hab. Władysław Baka oraz prof. dr hab. Andrzej Wojtyna.
8. Rada Wydziału powołała recenzentów pracy doktorskiej mgr Katarzyny Dąbrowskiej. Zostali nimi: prof.
dr hab. Michał Gmytrasiewicz oraz prof. dr hab. Bogusław Pietrzak.
9. Rada Wydziału zaakceptowała zmianę tytułu pracy doktorskiej mgr Joanny Siwińskiej. Tytuł ten obecnie
brzmi następująco: Sektor publiczny w Polsce i innych krajach transformacji: jego efektywność i
wpływ na wzrost gospodarczy. Następnie Rada powołała recenzentów pracy doktorskiej mgr
Siwińskiej. Zostali nimi: prof. dr hab. Jerzy Wilkin oraz prof. dr hab. Stanisław Owsiak.
10.

Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anny Daniluk-Michels, która
przygotowuje pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kleera rozprawę pt. Restrukturyzacja regionów
przemysłowych w Unii Europejskiej na przykładzie współpracy transnarodowej regionu SaarLor-Lux.

11. Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu doktorskiego mgr Jacka Liwińskiego, który przygotowuje
pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej rozprawę pt. Rola kapitału ludzkiego w
dostosowaniach strukturalnych na rynku pracy w Polsce.
12.

Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu doktorskiego mgr Michała Kurcewicza, który
przygotowuje pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego rozprawę pt. Algorytmizacja
wybranych metod modelowania ekonometrycznego.

13. Sprawy różne:
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, prof. Zbigniew Chrupek zapowiedział, że wszystkie
procedury wyborcze zostaną przeprowadzone do pierwszych dni marca. 27 lutego, w godzinach
popołudniowych, odbędzie się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich i doktorantów.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

