Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 11 października 2000 r.
1.

Po kolokwium i wykładzie habilitacyjnym Rada Wydziału nadała jednogłośnie Jerzemu Śleszyńskiemu
stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

2.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił Informacje Dziekana. Poinformował o decyzji Centralnej Komisji
ds. stopni i tytułów naukowych, która zatwierdziła habilitacje dr Urszuli Sztanderskiej i dr Mieczysława
Sochy.
Prof. Żylicz przekazał wiadomość o uzyskaniu przez Wydział pełnych praw własności do działki, na której ma
stanąć aula wydziałowa. W grudniu ruszy budowa.
Prof. Żylicz poinformował o przewidywanej zmianie centrali telefonicznej, która nastąpi na przełomie grudnia
i stycznia. Zmiana ta umożliwi bezpośrednie, wewnętrzne połączenia z gmachami Uniwersytetu na
Krakowskim Przedmieściu. Nastąpi również zmiana numerów telefonów.
Prof. Żylicz poinformował o inicjatywie Rektora UW, który podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów dla
pracowników uczelni. Rektor przewiduje przyznanie 500 zł miesięcznie dla doktorów i 1000 zł miesięcznie dla
doktorów habilitowanych. Kryteriami wyboru stypendystów będą: aktywność naukowa na Uniwersytecie,
znaczące publikacje, pełne wykonanie pensum dydaktycznego. Senat powołał Komisję, która ma nadzorować
realizację tego pomysłu.

3. Dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła sprawozdanie z rekrutacji w 2000r. Poinformowała o zgłoszonych
przez dr Cecylię Leszczyńską uwagach organizacyjnych dotyczących rekrutacji. Dr Leszczyńska postuluje
ograniczenie składu Komisji Rekrutacyjnej. Komisja będzie pracowała wtedy bardziej intensywnie, lecz
bardziej przejrzysta będzie w takiej sytuacji odpowiedzialność za przebieg egzaminu poszczególnych jej
członków.
Dr Urszula Sztanderska zgłosiła na forum Rady Wydziału do rozpatrzenia następujące wnioski:
· Przyjęcie w 2001r. niezmienionej procedury rekrutacyjnej na studia dzienne.
· Przyjęcie w 2001r. niezmienionych limitów przyjęć na studia dzienne i wieczorowe.
· Przyjęcie w 2001r. zmniejszonego od 5 osób limitu na studia przemienne.
·

Modyfikację trybu przyjęć na studia zaoczne magisterskie. Do tej pory kumulacja terminów
egzaminacyjnych w sesji zimowej utrudniała przyjęcia na zaoczne studia magisterskie na preferencyjnych
warunkach osób, które później obroniły pracę licencjacką. Modyfikacja polega na uwzględnieniu w
rekrutacji osób, które mogą skorzystać z preferencyjnych warunków i obroniły pracę w ciągu ostatniego
roku. Propozycje limitów są następujące: 80 osób w trybie preferencyjnym i 50 osób w trybie
egzaminacyjnym.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziła propozycje.
4. Rada Wydziału podjęła decyzję o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Barbary Liberdy. Tytuł rozprawy
habilitacyjnej brzmi Oszczędzanie w gospodarce polskiej: teorie i fakty. Rada dokonała wyboru
recenzentów. Powołano prof. Brunona Góreckiego, prof. Marka Dąbrowskiego z INE PAN i prof. Izabellę
Kudrycką z Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS-u.
5.

Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie
ekonometrii w Katedrze Statystyki i Ekonometrii.

6.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr hab. Dariusza Dziuby na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.

7. Rada Wydziału podjęła decyzję o nostryfikacji dyplomu magisterskiego Hanny Wałeckiej.

8. Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Maciejowi Tymińskiemu,
który 13 września obronił rozprawę doktorską pt. Przedsiębiorstwo w systemie władzy w Polsce w latach
1956-1970. Analiza historyczno-instytucjonalna.
9. Rada Wydziału wyznaczyła Komisję prof. dr hab. Andrzeja Jezierskiego do oceny rozprawy doktorskiej mgr
Krzysztofa Kostro, który pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Hockuby napisał pracę pt. Debata nad
rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha
Augusta von Hayeka. Rada Wydziału podjęła także decyzję o powołaniu prof. dr hab. Jerzego Wilkina i
prof. dr hab. Dariusza Filara z Uniwersytetu Gdańskiego na recenzentów pracy mgr Kostro.
10. Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Anety Nowakowskiej-Krystman,
która pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego przygotowuje rozprawę pt. Strategia rozwoju
bankowości spółdzielczej w Polsce na tle wyzwań europejskich.
11. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziła nadanie dyplomów z wyróżnieniem. Dyplom
taki otrzymali:
· mgr Anna Smejda;
· mgr Remigiusz Bolek;
· mgr Piotr Wójcik;
· mgr Andrzej Szelechowski.
12. Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie na okres 1 roku bezpłatnego urlopu dr Lechowi
Kurklińskiemu.
13. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz poinformował Radę wydziału o przyznaniu przez Rektora UW nagród dla
pracowników WNE. Nagrody otrzymali:
·
·
·
·

prof. dr hab. Marian Daniluk za 25 lat działalności zawodowej;
prof. dr hab. Jacek Kochanowicz na 30 lat działalności zawodowej;
prof. dr hab. Jerzy Wilkin za 30 lat działalności zawodowej;
prof. dr hab. Andrzej Jezierski w związku z przejściem na emeryturę.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

