Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 16 czerwca 2004 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
-

Dziekan zawiadomił, że otrzymał informację z Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych, iż wniosek o
nadanie tytułu profesorskiego dla Józefa Oleńskiego został rozpatrzony pozytywnie.

-

Dziekan przypomniał o konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia urodzin profesora Oskara
Langego. Dziekan pogratulował organizatorom i powiedział, że konferencja była niezwykle interesująca
i przyciągnęła uczestników z różnych ośrodków, badaczy z różnych generacji.

-

Dziekan zwrócił uwagę na apel studentów w związku z praktykami zawodowymi, aby wszyscy
pracownicy, którzy są zatrudnieni w gospodarce, starali się ułatwić zorganizowanie takich praktyk.
Koordynatorem akcji ze strony studentów jest Michał Dwórnik.

-

Dziekan przypomniał o okresowych badaniach lekarskich dla wszystkich pracowników, prof.
Wiśniewski zaznaczył, że nie poddanie się badaniom może spowodować karę finansową dla WNE.
Jeżeli do tego dojdzie konsekwencje poniosą osoby, które uchyliły się od tego obowiązku.

-

W związku z egzaminami wstępnymi i bardzo dużą liczbą kandydatów przeważająca większość
pracowników naszego wydziału będzie musiała uczestniczyć w pilnowaniu podczas rekrutacji. Dziekan
poinformował, że jest wiele próśb o zwolnienie z pilnowania, ale ze względu na duże obciążenie
naszego wydziału zwolnienia będą udzielane jedynie w wyjątkowych wypadkach.

-

Podczas obrad Senatu przedstawiona została „Propozycja Komisji do Oceny Konfliktu Interesów w
Związku z Podejmowaniem Pracy poza UW” (w załączeniu). Dziekan poinformował, że dyskusja
jeszcze się nie zakończyła i Senat jeszcze nie podjął ostatecznych decyzji m.in. ze względu na brak
ustawy o szkolnictwie wyższym. Wydziały UW mają zastanowić się nad tym problemem i jego
regulacją.

2. Prodziekan prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił zmodyfikowaną propozycję w sprawie konferencji
naukowych (w załączeniu).
Prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz zapytał czy termin czerwcowy jest dobrze przemyślany? W tym
okresie odbywają się egzaminy magisterskie i rekrutacja na studia.
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz odpowiedział, że być może lepszym terminem będzie maj.
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin powiedział, że zamknięta konferencja wydziałowa jest potrzebna, ale byłaby
bardziej użyteczna gdyby wprowadzić pewne usprawnienia organizacyjne, np. żeby każda katedra
przedstawiła swoją aktywność naukową; zachować prezentacje doktorantów, ale również wprowadzić
dyskusje co zrobić byśmy byli lepszą jednostką dydaktyczną. Zdaniem prof. Wilkina referaty powinny być
zorientowane tematycznie, co pozwoli lepiej wykorzystać czas podczas konferencji.
Prof. dr hab. Marian Wiśniewski poparł propozycję prezentacji katedr, zdaniem prof. Wiśniewskiego
warto również przedyskutować problemy jakości badań i dydaktyki.
Prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak zaproponował, żeby podpisać stałą umowę z jakimś centrum

konferencyjnym, szczególnie jeśli w ramach działalności wydziału mamy organizować konferencje
międzynarodowe.
Prof. Marian Wiśniewski odpowiedział, że jeśli to nie jest bardzo duża konferencja wolałby nie
wyprowadzać jej poza budynki WNE.
3. Prodziekan prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła projekt regulaminu zaliczania studiów (w
załączeniu).
Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda zauważyła, że jeżeli mamy mieć studia zgodne z Deklaracją Bolońską,
to cały program studiów musi być zaliczany według punktów ECTS.
Prof. dr hab. Marian Wiśniewski odpowiedział, że nie widzi takiej potrzeby i możliwości w tej chwili.
Prof. dr hab. Jerzy Kleer zapytał kto przydziela punkty dla zajęć do wyboru?
Prof. Sztanderska odpowiedziała, że zajęcia takie są wycenione według z góry określonych standardów.
Ustosunkowując się do wątpliwości prof. Liberdy, prof. Sztanderska powiedziała, że póki co obowiązują
minima programowe, z których nie wolno zrezygnować, dlatego większość wydziałów prowadzi równolegle
listę przedmiotów i punkty kredytowe.
Prof. Marian Wiśniewski zauważył, że ze względu na charakter systemu trzeba zaliczyć 100 przedmiotów,
z których ok. 60 jest wyznaczonych imiennie.
Dr Andrzej Kondratowicz zauważył, że obowiązują nas zarówno prawo europejskie jak i krajowe, a oba
systemy są niekompatybilne. W tych okolicznościach dr Kondratowicz zaproponował, żeby zgodnie z
systemem punktowym ECTS traktować jedynie studentów zagranicznych. Studentów krajowych ze
względu na problemy prawne należy zdaniem dr Kondratowicza traktować według dotychczasowych
procedur.
Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda zauważyła, że studenci powracający z uczelni zagranicznych mają
zdobytych 60 pkt. a i tak muszą zaliczać przedmioty obowiązkowe.
Rada Wydziału większością głosów przyjęła projekt regulaminu zaliczania studiów (głosowało: 39, za: 30,
wstrzymało się: 9, przeciw: 0)
4. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski wniósł o powołanie Komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
profesora nauk ekonomicznych prof. dr hab. Witoldowi Orłowskiemu. Prof. Wiśniewski zaproponował, by
w skład komisji weszli profesorowie: Włodzimierz Siwiński (przewodniczący), Zdzisław Sadowski, Michał
Dobroczyński, Andrzej Lubbe, Witold Koziński, Igor Timofiejuk. Rada Wydziału większością głosów
przychyliła się do propozycji prof. Wiśniewskiego (głosowało: 27, za: 24, wstrzymało się: 3, przeciw: 0)
5. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski zaproponował na stanowisko kierownika kierunku studiów Ekonomia
Integracji Europejskiej - dr Michała Brzozowskiego. Rada Wydziału większością głosów przychyliła się do
propozycji prof. Wiśniewskiego (głosowało: 42, za: 33, wstrzymało się: 3, przeciw: 5, nieważnych: 1)
6. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski zaproponował na stanowisko kierownika studiów Ekonomia
Przedsiębiorstwa - dr Małgorzatę Krzysztoszek. Rada Wydziału większością głosów przychyliła się do
propozycji prof. Wiśniewskiego (głosowało: 42, za: 38, wstrzymało się: 2, przeciw: 1, nieważnych: 1)
7. Dziekan prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił sytuację w sprawie przedłużenia zatrudnienia

pracownikom kontraktowym. Dziekan poinformował, że jest dostosowywana wielkość etatu do wielkości
obciążenia poszczególnych osób. Do końca czerwca wszystkie związane z tym zaległości powinny zostać
załatwione a wnioski zostaną przekazane do rektora. Prof. Wiśniewski zwrócił się o przedłużenie jego
pełnomocnictw na prowadzenie tych spraw, na co Rada Wydziału wyraziła zgodę.
8. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Anny Bartczak na stanowisku
adiunkta w Katedrze Mikroekonomii (głosowało: 42, za: 42, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0,
nieważnych: 0)
9. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Magdaleny Kaniewskiej na
stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii (głosowało: 42, za: 41, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0,
nieważnych: 0)
10. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Michałowi Greszcie (głosowało: 28, za: 27, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0).
Jednocześnie przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak w imieniu komisji wnioskował o
przedstawienie pracy do nagrody MENiS w przyszłym roku.
11. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Piotra
Modzelewskiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Opolskiego pracę pt. „Systemy zarządzania
jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej”. W tajnym głosowaniu Rada
Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Piotrowi Modzelewskiemu (głosowało:
29, za: 26, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 1).
12. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski przedstawił wniosek o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anety
Nowakowskiej-Krystman z „Strategia rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce na tle wyzwań
europejskich” na „Strategia rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej w gospodarce rynkowej” W
tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zmianie tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anety
Nowakowskiej-Krystman (głosowało: 28, za: 27, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0)
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anety
Nowakowskiej-Krystman: prof. dr hab. Witolda Kozińskiego (głosowało: 26, za: 24, przeciw: 1,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: 1) oraz prof. dr hab. Jana Szambelańczyka z Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu (głosowało: 26, za: 23, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 1).
13. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Piotra
Mularczyka przygotowującego pod kierunkiem prof. Wiśniewskiego pracę pt. „Efektywność
ekonomiczna rynku ubezpieczeń katastroficznych na przykładzie ubezpieczeń powodziowych”. W
tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Piotra
Mularczyka (głosowało: 28, za: 26, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2, nieważnych: 0)
14. Prof. dr hab. Witold Koziński przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Tomasza
Potockiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Kozińskiego pracę pt. „Efektywność informacyjna
rynku akcji na GPW S.A. w Warszawie” W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o
otwarciu przewodu doktorskiego mgr Tomasza Potockiego (głosowało: 26, za: 25, przeciw: 0,
wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0)
15. Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki
Pugacewicz przygotowującej pod kierunkiem prof. Michałka pracę pt. „Neoklasyczna teoria wymiany
międzynarodowej a handel zagraniczny Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” W

tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Agnieszki
Pugacewicz (głosowało: 28 , za: 25 , przeciw: 1 , wstrzymujących się: 2)
16. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Krzysztofa
Waśniewskiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Opolskiego pracę pt. „Procesy tworzenia i
absorpcji innowacji w gospodarce”. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu
przewodu doktorskiego mgr Krzysztofa Waśniewskiego (głosowało: 29, za: 27, przeciw: 1,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: 1)
17. Prof. dr hab. Witold Koziński przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Pawła
Znamirowskiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Kozińskiego pracę pt. „Ryzyka kursowe i stopy
procentowej w działalności przedsiębiorstw” W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o
otwarciu przewodu doktorskiego mgr Pawła Znamirowskiego (głosowało: 28, za: 26, przeciw: 1,
wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0)
18. Sprawy różne:
a. Dziekan wystąpił o zgodę na półroczny urlop dla prof. dr hab. Jacka Kochanowicza w związku z jego
pracą na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na
urlop prof. Kochanowicza.

Opracował: dr Maciej Tymiński

