Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 21 listopada 2001 r.
1.

Po przyjętym kolokwium i wykładzie habilitacyjnym Rada Wydziału nadała dr Ninie Siemieniuk stopień
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

2. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
· Następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 19 grudnia br.
· Uroczyste otwarcie nowego budynku Wydziału odbędzie się 5 grudnia br. o godz. 14.00.
·

Prof. dr hab. Zofia Morecka otrzymała honorowy medal Komitetu Nauk o Pracy PAN. Ten sam
Komitet przyznał nagrodę prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej oraz prof. dr hab. Mieczysławowi
Sosze za ich książkę o rynku pracy.

·

Minister Edukacji nagrodził troje pracowników Wydziału za znaczące publikacje książkowe. Są to:
prof. dr hab. Urszula Sztanderska, prof. dr hab. Mieczysław Socha oraz prof. dr hab. Tomasz Żylicz.

· Z CK nadeszła informacja o uzyskaniu przez prof. dr hab. Tomasza Żylicza tytułu profesora.
·

Rozstrzygnięty został konkurs na nagrody naukowe Rektora dla pracowników UW (w formie
rocznych stypendiów). W tym roku spośród samodzielnych pracowników naukowych stypendium w
wysokości 1000 zł miesięcznie otrzymali:

· prof. dr hab. Michał Dobroczyński,
· prof. dr hab. Jan Jakub Michałek,
· prof. dr hab. Józef Oleński,
· prof. dr hab. Mieczysław Socha,
· dr hab. Jerzy Śleszyński.
Spośród grona adiunktów stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymali:
·
·
·
·
·
·
·

3.

dr Andrzej Cieślik,
dr Olga Kiuiła,
dr Janusz Kudła,
dr Łucja Lisiecka,
dr Jan Rączka,
dr Katarzyna Tymowska,
dr Radosław Wolniak.

·

Przed świętami pracownicy Wydziału otrzymają bony świąteczne na kwotę 600 zł (osoby
pracujące w niepełnym wymiarze godzin otrzymają bony opiewające na odpowiednią część tej
kwoty).

·

Pani Krystyna Nieradka zwraca się z prośbą do pracowników o zgłaszanie się do niej celem
podpisania rachunków za recenzje i promotorstwo. Przyjęto zasadę, że honoraria za recenzje nie
będą wypłacane w sytuacji, gdy są one napisane lakonicznie i nie odwołują się do tekstu
recenzowanej pracy.

·

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW zawierało informację, że Senat wyłonił z grona
profesorów UW 17 osób, które zostały zgłoszone do Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zespół
nr 8 zajmujący się studiami ekonomicznymi reprezentować będą: prof. dr hab. Włodzimierz
Siwiński oraz prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania UW).

Prof. Urszula Sztanderska zreferowała kwestię zakresu i harmonogramu działań związanych z
akredytacją. Na forum Rady Wydziału wywiązała się krótka dyskusja dotycząca problemu akredytacji.

4.

Rada Wydziału przyjęła uchwałę o powołaniu wspólnie z Wydziałem Zarządzania UW dziennych
Jednoczesnych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich. Przyjęto również tryb rekrutacji kandydatów na
te studia.

5.

Rada Wydziału podjęła decyzję o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Krystyny Iglickiej-Okólskiej.
Dokonano również wyboru recenzentów dorobku naukowego dr Iglickiej-Okólskiej. Recenzentami
zostali wybrani: prof. dr hab. Stanisława Golinowska, prof. dr hab. Piotr Korcelli oraz prof. dr hab.
Aleksander Łukaszewicz.

6.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Jerzego Mycielskiego na stanowisku adiunkta w
Katedrze Statystyki i Ekonometrii.

7.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Macieja Tymińskiego na stanowisku adiunkta w
Katedrze Historii Gospodarczej.

8.

Rada Wydziału powołała recenzentów pracy doktorskiej mgr Anny Dominiki Mielczarek. Zostali nimi:
prof. dr hab. Bogdan Klepacki oraz prof. dr hab. Zbigniew Hockuba.

9. Sprawy różne:

·

Rada Wydziału zaakceptowała zmiany w składzie komisji ds. przewodów doktorskich: prof. dr hab.
Dariusz Dziuba został przeniesiony z Komisji I do Komisji II, natomiast dr hab. Zofia Barbara Liberda
została włączona w skład Komisji I.

·

Rada Wydziału wnioskowała o nadanie dyplomów z wyróżnieniem trojgu absolwentom Wydziału,
którzy spełnili odpowiednie kryteria. Są to:

· mgr Anna Jarząbkowska,
· mgr Marcin Łubnicki,
· mgr Anna Steckiewicz.
·

Rada Wydziału podjęła decyzję o rozszerzeniu przedmiotu Geometria z algebrą liniową na
wspólnych studiach ekonomiczno-matematycznych WNE oraz Wydziału Matematyki i Mechaniki
UW. W I semestrze studiów przedmiot ten będzie zwiększony o 2 godziny tygodniowo, w II
semestrze studiów o 4 godziny tygodniowo.

Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

