Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 19 grudnia 2001 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
· Prof. Marian Wiśniewski przypomniał, że książki zakupione ze środków BST powinny być wpisane
do rejestru nabytków biblioteki i posiadać sygnaturę biblioteczną. Dział księgowości nie będzie
rozliczał rachunków za książki o cenie powyżej 100 zł, jeśli nie będzie na nich widniała pieczątka
kustosza Kozłowskiego oraz sygnatura nadana zakupionej książce.
·

Gościem Senatu UW podczas ostatniego posiedzenia był Minister Nauki i Informatyzacji,
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych pan Michał Kleiber. Rektor Węgleński wystąpił z
tezą, że za mało jest środków przeznaczonych na badania. Zwrócił ponadto uwagę na fakt
dyskryminowania uniwersytetów, w stosunku do politechnik i instytutów PAN, w podziale tych
środków. Minister Kleiber wskazał na konieczność dokonania selekcji tematyki badań.
Poinformował zebranych o zmianie priorytetów w finansowaniu badań, które polegają na
przesunięciu środków z badań dyscyplinowych na finansowanie wspólnot problemowych (badania
interdyscyplinarne). Silnie podkreślił, że w Polsce wyraźnie zostaną podniesione standardy rozliczania
badań. Komitet Badań Naukowych zmniejszy środki przeznaczone na finansowanie tzw. turystyki
naukowej, czyli krótkich wyjazdów za granicę, preferując dłuższe pobyty prowadzące do podjęcia
wspólnych badań z ośrodkami zagranicznymi.

·

Senat UW zadecydował, iż nie będzie żadnych zmian w ordynacji wyborczej i trybie wyłaniania
rektorów. Władze Uniwersytetu będą wybierane według starej ordynacji.

·

Senat podjął uchwałę w sprawie zasad zatrudniania i awansu nauczycieli akademickich. W uchwale
jest zalecenie, aby na początku zatrudniać doktorów na stanowisku adiunkta lub starszego asystenta
na podstawie umowy o pracę, a nie w trybie nominacji (na nie mniej niż 1 rok i nie więcej niż 3 lata).
Ustawa określa, że nie można być adiunktem dłużej niż 13 lat.

· Senat jednogłośnie podjął uchwałę potępiającą niegodziwe postępowanie parlamentarzystów.
2.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła propozycje zmian w trybie rozdziału
środków na BW i BST. Do tej pory o podziale funduszy decydowała Komisja na podstawie konkursu.
Powołanie kierowników specjalizacji odciąża z pewnych obowiązków kierowników katedr, którzy wg
przedłożonej propozycji mieliby odgrywać większą rolę w dzieleniu środków na BST i BW. Oba
rodzaje badań finansowane byłyby według innych kryteriów. W przypadku BW pieniądze byłyby
dzielone na katedry w proporcji do liczby doktorantów i młodych adiunktów. W przypadku BST
podział środków następowałby według algorytmu KBN-owskiego (każda katedra otrzyma środki
proporcjonalne do ilości punktów KBN-owskich wygenerowanych przez poszczególne katedry). O
rozdziale przyznanych w ten sposób środków wewnątrz katedr decydowaliby ich kierownicy, którzy w
ten sposób prowadziliby wewnętrzną politykę naukową.

3.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła propozycje zmian w rekrutacji na studia
doktoranckie. Intencją zmian jest pozyskiwanie, w większym stopniu niż obecnie, młodych osób do
zespołów badawczych. Niektórzy doktoranci zbyt długo zastanawiają się nad wyborem tematu
rozprawy doktorskiej i osoby promotora. Aby tego uniknąć proponuje się przyjmowanie na studia
doktoranckie w pierwszej kolejności kandydatów, na których zgłaszają zapotrzebowanie zespoły

badawcze. Otwarta pozostawałaby również ścieżka rekrutacji dla osób, których zainteresowania nie
pasują do aktualnej oferty badawczej Wydziału. Ich rekrutacja odbywałaby się na dotychczasowych
zasadach, chociaż w warunkach nieco ostrzejszej konkurencji.
4. Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr. Grzegorza Gałka na stanowisku adiunkta w Katedrze
Polityki Gospodarczej.
5.

Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Ewie Szkic-Czech, która obroniła
rozprawę pt. „Optymalne granice outsourcingu w przedsiębiorstwie przemysłowym w warunkach
transformacji gospodarki narodowej na przykładzie branży energetycznej”.

6.

Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu doktorskiego mgr Anny Góźdź, która przygotowuje pod
kierunkiem prof. dr hab. Michała Dobroczyńskiego rozprawę pt. „Instrumenty promocji firmy w
warunkach otwierania się gospodarki narodowej”.

7.

Rada Wydziału powołała egzaminatora z ekonomii i recenzentów pracy doktorskiej mgr Tomasza
Łyziaka. Ustalono, że obrona rozprawy odbędzie się przed Komisją, której przewodniczy prof. Zofia
Morecka. Egzaminatorem został wybrany prof. dr hab. Jerzy Wilkin. Rada Wydziału wyznaczyła
recenzentów: prof. dr hab. Andrzeja Wojtynę oraz prof. dr hab. Witolda Kozińskiego.

8. Sprawy różne:
·

Rada Wydziału została poinformowana o przeprowadzeniu wśród studentów ankiety dotyczącej
oceny zajęć dydaktycznych. Wyniki ankiety zostaną imiennie przekazane pracownikom Wydziału.

· Dziekan poinformował o podwyżkach płac rzędu 15-16%.

Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

