Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 25 kwietnia 2001 r.
1.

Rada Wydziału przyjęła kolokwium habilitacyjne i wykład habilitacyjny dr Zofii Barbary Liberdy oraz
podjęła decyzję o nadaniu jej stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

2. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Radzie Wydziału Informacje Dziekana.
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Prof. dr hab. Markowi Okólskiemu został wręczony honorowy dyplom i nagroda z okazji 35-lecia
pracy na UW.
W tym roku konferencja wydziałowa odbędzie się w dniach 28-30 września. O terminach składania
propozycji referatów oraz gotowych tekstów pracownicy zastaną zawiadomieni pisemnie.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski przygotował regulamin Zaocznego Studium Doktoranckiego, który
formułuje prawa i obowiązki słuchaczy Studium. Tekst regulaminu jest do wglądu.
Prof. Wiśniewski poinformował o zatwierdzeniu Regulaminu tegorocznego Konkursu Rektora na
stypendia naukowe dla pracowników UW.
Wydział otrzymał potwierdzenie przyznania dotacji i przydziałów środków finansowych na BST i
BW z Komitetu Badań Naukowych.
Prof. Wiśniewski przedstawił Radzie Wydziału sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW.
Przedłożono dwa projekty Misji Uniwersytetu Warszawskiego. Z powodu krótkiego czasu dyskusji
nad Misją (do 20 maja br.) osoby, które chciałyby podzielić się swoimi uwagami proszone są o ich
pisemne złożenie do dziekana WNE lub bezpośrednio do Komisji Senatu UW.

3. Rada Wydziału wyznaczyła Komisję pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Kasprzaka do oceny
rozprawy doktorskiej mgr Jerzego Mycielskiego, który pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha
Charemzy napisał pracę pt. Modelowanie załamań strukturalnych za pomocą wektorowego
mechanizmu korekty błędów. Na recenzentów pracy doktorskiej mgr Mycielskiego Rada Wydziału
powołała prof. dr hab. Brunona Góreckiego oraz prof. dr hab. Jacka Osiewalskiego.
4.

Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Michała Greszty, który pod
kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Charemzy przygotowuje rozprawę pt. Testowanie i zastosowanie
w ekonomii procesów autoregresyjnych z zaburzeniem Pareto-Lêvego.

5. Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2000 oraz plan budżetu WNE na rok 2000.
6. Dr hab. Urszula Sztanderska zreferowała kwestię akredytacji WNE. Szczególną uwagę zwróciła na trzy
sprawy dotyczące standardów akredytacyjnych. Pierwszą była konieczność uzupełnienia programów
poszczególnych studiów o tzw. opis sylwetki absolwenta. Standardy akredytacyjne wymagają również
wprowadzenia oceny zajęć (ankiety kierowane do studentów i hospitacje zajęć). Nowym pomysłem jest
analiza obsady kadrowej polegająca na sprawdzeniu, czy zachodzi zgodność tematyki prowadzonych
zajęć ze specjalizacją naukową danego pracownika. Taka ocena byłaby dokonywana na podstawie
analizy dorobku naukowego i badawczego nauczycieli akademickich.
7.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, powołała Komisję ds. aktualizacji Regulaminu
WNE. W skład Komisji weszli: prof. dr hab. Jerzy Rutkowski – przewodniczący, prof. dr hab. Marian
Wiśniewski oraz dr hab. Jerzy Śleszyński. Rada Wydziału podjęła także decyzję o uzupełnieniu
Regulaminu WNE o zapis wprowadzający funkcję kierownika kierunku studiów.

8.

Rada Wydziału powołała recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. Mariana Wiśniewskiego w
związku z zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nie określony. Recenzentami
zostali wybrani: prof. dr hab. Wojciech Maciejewski oraz prof. dr hab. Stanisława Golinowska.

9.

Rada Wydziału powołała Komisję ds. przewodu habilitacyjnego dr Niny Siemieniuk. W skład Komisji
weszli:
·
·
·
·

prof. dr hab. Mirosława Lasek – przewodnicząca,
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski,
prof. dr hab. Brunon Górecki,
prof. dr hab. Marian Daniluk,

· prof. dr hab. Dariusz Dziuba.
10. Rada Wydziału wyznaczyła Komisję prof. dr hab. Andrzeja Jezierskiego do oceny rozprawy doktorskiej
mgr Grzegorza Gałka, który napisał pracę pt. Ekonomiczne aspekty regulacji prawnej spółki
komandytowej w Polsce w latach 1991-1999. Na recenzentów pracy doktorskiej mgr Gałka Rada
Wydziału powołała prof. dr hab. Jacka Kochanowicza oraz prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego.
11. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Zawalińskiej, która
pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wilkina przygotowuje rozprawę pt. Konkurencyjność polskiego
rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską.
12. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu konkursu na stanowisko wykładowcy w Katedrze
Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.
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