Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 24 maja 2000 r.
1.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski w Informacjach Dziekana zapoznał członków Rady z uchwałą Senatu
UW w sprawie zatrudniania adiunktów i asystentów. Uchwała ta zaostrza warunki zatrudniania adiunkta –
po 11 letnim okresie zatrudniania adiunkta bez habilitacji można z nim przedłużyć umowę o pracę tylko na
kolejne 4 lata. Uchwała ustala także maksymalny okres zatrudniania asystentów bez doktoratu na 8 lat. Prof.
Wiśniewski zwrócił uwagę na mały udział adiunktów w promowaniu magistrów i licencjatów. Poinformował
o otrzymaniu przez Wydział środków finansowych z MEN-u na wzrost wynagrodzeń. Pracownicy, dla
których Uniwersytet nie jest pierwszym pracodawcą nie dostaną podwyżki, gdyż nie są uwzględnieni w
ministerialnym algorytmie przyznawania środków. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostały
przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla doktorantów. Nadeszły także środki finansowe na BST i BW.
Prof. Wiśniewski przypomniał, że przy zakupie komputerów obowiązuje procedura zamówień publicznych.
Do 30 czerwca należy zgłaszać swoje zapotrzebowanie, gdyż przetarg na aparaturę jest organizowany tylko
raz w roku. Prof. Wiśniewski poinformował także o terminach egzaminów wstępnych na Wydział. Odbędą
się one 28, 29 i 30 czerwca. Zaapelował o aktywny udział pracowników w tych egzaminach. Następne
posiedzenie Rady Wydziału planowane jest 28 czerwca o godzinie 18.00.

2.

Dr hab. Urszula Sztanderska zapoznała Radę Wydziału z powodami wprowadzenia oraz głównymi
kierunkami zmian programu studiów. Wydzielono np. grupę przedmiotów pragmatycznych, na którą składają
się: Rachunkowość, Finanse, Zarządzanie i Marketing I. Ich wprowadzenie na III roku studiów ma
umożliwić zakończenie kształcenia na poziomie licencjatu z podstawowym zasobem wiedzy potrzebnej do
pracy zawodowej absolwenta. Twórcy nowego programu kierowali się potrzebą nadania istniejącym na
Wydziale kierunkom i specjalnościom bardziej znormalizowanej postaci, dającej ściśle określony kanon
wiedzy. Szczególnie niejasny charakter kierunku Ekonomia Ogólna wymagał doprecyzowania. Służyć temu
będzie powołanie dwóch nowych specjalności: Ekonomia Sektora Publicznego oraz Ekonomia
Przedsiębiorstwa. Po dyskusji Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, przy trzech głosach wstrzymujących
się, przyjęła przedłożone propozycje zmian w programie studiów WNE w kształcie zaproponowanym przez
Komisję (z korektą dotyczącą przedmiotu Mikroekonomia I).

3.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym powołała recenzentów dorobku naukowego dr hab. Dariusza Dziuby
w związku z zatrudnieniem go na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki
Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Recenzentami będą: prof. dr hab. Józef Oleński oraz prof. dr hab.
Adam Nowicki (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu).

4.

Rada Wydziału podjęła decyzję o powołaniu prof. dr hab. Jacka Kochanowicza na stanowisko kierownika
Katedry Historii Gospodarczej. W głosowaniu tajnym oddano 45 głosów, 43 za, 1 przeciw, 1 głos nieważny.

5.

Rada Wydziału podjęła decyzję o powołaniu prof. dr hab. Mirosławy Lasek na stanowisko kierownika Katedry
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. W głosowaniu tajnym oddano 49 głosów, 45 za, 1 przeciw, 3 głosy
nieważne.
Prof. Wiśniewski podziękował dotychczasowym kierownikom za długoletnie kierowanie obu katedrami: Katedrą Historii
Gospodarczej oraz Katedrą Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.

6. Rada Wydziału wyznaczyła Komisję ds. przewodu habilitacyjnego dr Barbary Liberdy, która napisała rozprawę pt.
Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. W głosowaniu jawnym Rada przyjęła następujący skład Komisji:

·
·
·
·
·

prof. Zdzisław Sadowski – przewodniczący,
prof. Włodzimierz Siwiński,
prof. Adam Szeworski,
prof. Jerzy Kleer,
prof. Marian Wiśniewski.

7.

Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Tomaszowi
Kopczewskiemu, który obronił pracę doktorską pt. Racjonalność zachowań banków komercyjnych w
Polsce w latach 1994-97. W głosowaniu tajnym oddano 31 głosów, w tym 28 za, 1 przeciw, 2 głosy
wstrzymujące się.

8. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przekazał Radzie informacje o X Wydziałowej Konferencji Naukowej. Odbędzie
się ona w Nowogrodzie koło Łomży. Konferencja będzie okazją do pogłębionej dyskusji nad profilem
kształcenia na WNE UW. Umożliwi również zaprezentowanie najnowszych wyników badań przez
pracowników Wydziału. Jedna sesja oddana będzie do dyspozycji doktorantom. Trzem osobom
zaproponowano przygotowanie szerszych wystąpień: prof. Adamowi Szeworskiemu, prof. Włodzimierzowi
Siwińskiemu oraz prof. Zbigniewowi Hockubie.
9. W punkcie Sprawy różne prof. Wiśniewski poruszył dwie kwestie.
W imieniu prof. Tomasza Żylicza wniósł o otwarcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Mikroekonomii. Rada Wydziału zaakceptowała otwarcie konkursu.
Poinformował Radę Wydziału o otrzymaniu przez dr Andrzeja Cieślika 9 miesięcznego stypendium
Fullbrighta. W związku z tym wyróżnieniem dr Cieślik prosił o urlop. Rada przychyliła się do tej prośby.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

