Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału
Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 18 maja 2005 r.
1. Rada Wydziału wysłuchała kolokwium habilitacyjnego dr Janusza Kudły. W tajnym głosowaniu
jednogłośnie przyjęto kolokwium habilitacyjne dr Kudły (głosowały 33 osoby). W tajnym głosowaniu
większością głosów Rada Wydziału postanowiła wystąpić do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów
o nadanie dr Januszowi Kudle stopnia naukowego doktora habilitowanego (głosowały 33 osoby).
2. Prof. dr Zbigniew Chrupek poinformował, że wybory nowego dziekana odbędą się 25 maja o godz.
17.00 w sali 203.
3. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski wystąpił o powołanie w ramach istniejącego studium podyplomowego
"Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości" studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie nieruchomościami
i facility managment". Rada jednogłośnie przyjęła wniosek prof. Opolskiego.
4. Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński w imieniu komisji przedstawił wniosek o wystąpienie do CK ds. Stopni
i Tytułów o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Witoldowi Orłowskiemu (wniosek z
uzasadnieniem w załączeniu).
Prof. dr hab. Igor Timofiejuk powiedział, że jego krytyczne zastrzeżenia co do dorobku Witolda
Orłowskiego nie zostały do końca rozwiane. Większość załączonych publikacji to publicystyka naukowa.
Jednak pomimo tych zastrzeżeń prof. Timofiejuk popiera pozytywny wniosek recenzentów.
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin podkreślił, że z całym przekonaniem głosował za wnioskiem. Dorobek Witolda
Orłowskiego jest różnorodny, jest to znakomity intelektualista, bardzo dobry teoretyk. Duża liczba prac
publicystycznych stanowi również zaletę - dorobek dr hab. Orłowskiego ma nie tylko cechy naukowe, ale
również popularyzatorskie. Jednak nawet odrzucając popularyzatorski fragment jego pisarstwa, pozostałe
publikacje świadczą, że jest bardzo dobrym teoretykiem.
Prof. Włodzimierz Siwiński dodał, że 80 publikacji, o których mowa we wniosku, to wszystko pozycje
naukowe.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęła wniosek komisji (głosowało: 30, za: 25,
przeciw: 3, wstrzymujących się: 2, nieważnych: 0).
5. W związku z zatrudnieniem na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Rada
Wydziału wyznaczyła na recenzentów dorobku naukowego dr hab. Dariusza Dziuby, prof.UW - prof. dr
hab. Krzysztofa Opolskiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Bociana z Uniwersytetu Białostockiego.
6. Rada Wydziału jednogłośnie postanowiła o otwarciu konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii.
7. Rada Wydziału w głosowaniach tajnych postanowiła przedłużyć o rok zatrudnienie na stanowiskach
adiunktów: dla dr Piotra Korysia z Katedry Historii Gospodarczej (głosowało: 39, za: 36, przeciw: 3,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0) oraz dr Michała Greszty z Katedry Statystyki i Ekonometrii

(głosowało: 40, za: 38, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0).
8. Prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak przedstawił wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Januszowi Pecowi. Prof. Kasprzak nadmienił, że podczas głosowania w komisji wynik
wynosił 6 do 4, a część dyskutantów przedstawiała zastrzeżenia do pracy doktoranta.
Prof. dr hab. Urszula Sztanderska poprosiła o przedstawienie jakie były zastrzeżenia do pracy.
Prof. dr hab. Mirosława Lassek powiedziała, że praca jest objętościowo potężna, a jej połowę zajmuje
omówienie standardów i norm, czego normalnie w pracy doktorskiej się nie robi. Pomimo tego prof. Lassek
uznała, że praca spełnia kryteria stawiane przed rozprawą doktorską.
Prof. dr hab. Józef Oleński, który był promotorem pracy, podkreślił, że osiągnięciem doktoranta jest między
innymi nowatorska propozycja zmiany podejścia do ochrony danych w firmie. Prof. Oleński powiedział, że w
pracy mgr Peca zawarty został również proces modelowania programowania przedsiębiorstwa.
W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr
Januszowi Pecowi (głosowało: 29, za: 18, przeciw: 8, wstrzymujących się: 3, nieważnych: 0).
Prof. dr hab. Igor Timofiejuk na marginesie rozmowy nad pracą Janusza Peca powiedział, że dyskusji nie
można rozpoczynać po obronie, należy zwrócić większą uwagę na problematykę pracy przy zatwierdzaniu
tematów.
9. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Mikołajowi
Czajkowskiemu przygotowującemu pod kierunkiem prof. Żylicza pracę pt. "Nośniki wartości dóbr
środowiskowych". W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu
doktorskiego mgr Mikołaja Czajkowskiego (głosowało: 29, za: 24, przeciw: 2, wstrzymujących się: 3,
nieważnych: 0).
10. Prof. dr hab. Jerzy Kleer przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny
Kopczewskiej przygotowującej pod kierunkiem prof. Kleera pracę pt. "Rozwój społeczno-gospodarczy a
renta geograficzna". W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu
doktorskiego mgr Katarzyny Kopczewskiej (głosowało: 28, za: 27, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1,
nieważnych: 0).
11. Prof. dr hab. Jerzy Kleer przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Alexandra Kupa
przygotowującemu pod kierunkiem prof. Kleera pracę pt. "Metody oceniania przedsiębiorstw. Małych i
średnich przedsiębiorstw analiza porównawcza". W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o
otwarciu przewodu doktorskiego mgr Alexandra Kupa (głosowało: 25, za: 23, przeciw: 0, wstrzymujących
się: 1, nieważnych: 1).
12. Sprawy różne:
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin powiedział, że kolokwia habilitacyjne powinny odbywać się na odrębnych
posiedzeniach Rady Wydziału.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski poinformował, że w dniu 31.05. br. w auli A odbędzie się konferencja
"Polityka pieniężna w Polsce. Doświadczenia i perspektywy"

