Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 15 grudnia 2004 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
-

Dziekan zaprosił wszystkich pracowników WNE na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 22
grudnia w środę.

-

Prof. Wiśniewski poinformował o przyznaniu dr. Ryszardowi Kokoszyńskiemu przez Centralną
Komisję do spraw stopni i tytułów naukowych stopnia naukowego doktora habilitowanego.

-

Doktoranci dokonali wyborów uzupełniających do Rady Wydziału – nowym członkiem Rady została
mgr Gabriela Grotkowska.

-

Ukazała się książka poświęcona osobie profesora Czesława Bobrowskiego, która jest pokłosiem
konferencji zorganizowanej na WNE w zeszłym roku akademickim. Książka ukazała się nakładem
Wydawnictw UW, które działają coraz lepiej. Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski poinformował, że
pracownicy, którzy chcieliby wydać książkę w Wydawnictwach UW mogą liczyć na niewielkie
wsparcie finansowe.

-

Dziekan poinformował, że wyjaśniona została sprawa darowizn na rzecz WNE. Jeśli ktoś przekaże
darowiznę na rzecz Fundacji UW i opatrzy ją odpowiednim dopiskiem, że ma ona zostać
przeznaczona na WNE, to w całości zostanie przekazana naszemu wydziałowi. Pieniądze z tego
tytułu zostaną przeznaczone na wyposażenie dwunastu sal w sprzęt medialny oraz modernizację
biblioteki wydziałowej.

-

Cały czas wprowadzany jest system USOS, studenci w większości zarejestrowali się już w nowym
systemie. Dziekan poinformował, że powołany został pełnomocnik do spraw USOS-a, którym jest
dr Bartłomiej Śliwiński.

-

Senat zatwierdził dwa studia podyplomowe proponowane przez WNE - Audyt strategiczny w
instytucjach publicznych i prywatnych oraz Jakość jako podstawa konkurencyjności na rynku
europejskim – od ISO do TQM.

-

Dziekan poinformował, że w Brukseli powstało konsorcjum uczelni w sprawie powołania
międzyuczelnianych studiów doktoranckich. W konsorcjum tym, jednym z partnerów jest
Uniwersytet Warszawski. Prof. Wiśniewski poprosił prof. dr hab. Marka Okólskiego, który
uczestniczył w tym spotkaniu, żeby przekazał nieco więcej informacji na ten temat. Prof. Okólski
powiedział, że jest to jeden z projektów finansowanych przez Unię. W pierwszej turze
przygotowywanych jest 14 stypendiów, przy czym są preferencje dla kandydatów z uczelni
uczestniczących w projekcie. Na początku stycznia będzie informacja na temat rekrutacji, a już do
końca lutego, najpóźniej połowy marca ma ona zostać rozstrzygnięta. Prof. Okólski zachęca
ewentualnych kandydatów i ich promotorów do składania dokumentów, ponieważ warunki tych
stypendiów są bardzo atrakcyjne.

2. Został rozstrzygnięty kolejny konkurs na prace magisterskie im. A. Semkowa. Prof. dr hab. Marek
Okólski w imieniu komisji ogłosił, że tegorocznymi laureatami nagrody I stopnia są: mgr Barbara
Bobrowicz (promotorami pracy są: prof. dr hab. Urszula Sztanderska i prof. dr hab. Mieczysław Socha)
oraz mgr Anna Żylicz (promotorem pracy jest: prof. dr hab. Wojciech Maciejewski).

3. Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła korektę zasad rekrutacji na rok 2005/2006. Propozycja
korekty dotyczy wyłącznie osób, które będą zdawać tzw. nową maturę. Kandydaci ci, powinni zdawać
egzamin-test percepcji oraz przedłożyć wyniki matury z matematyki na poziomie rozszerzonym i z języka
obcego. Wyniki matury będą przeliczane na punkty WNE (matematyka 42, język obcy –16), i dodawane
do wyników testu percepcji (42 punkty). Korekta zasad rekrutacji polega na rezygnacji z wymogu
legitymowania się zdanym egzaminem maturalnym z geografii lub historii do wyboru, który miał nie być
punktowany w procesie rekrutacyjnym. Ta rezygnacja zapewnia równość traktowania kandydatów na
studia zdających starą i nową maturę. Osoby ze starą matura są zobowiązane do zdawania testu
percepcji, matematyki i języka obcego punktowanych według tych samych zasad. Rada Wydziału
większością głosów (jeden głos wstrzymujący się) przyjęła propozycje przedstawione przez prof.
Sztanderską dotyczące rezygnacji z wymagań dotyczących okazaniem się przez kandydatów z nową
maturą zdanym egzaminem maturalnym z historii lub geografii.
4. Prof. dr hab. M. Wiśniewski przedstawił informacje o Certyfikacie SAS oraz Certyfikacie Partnerstwa
Publicznego (załącznik protokółu).
5. Rada Wydziału jednogłośnie powołała Komisję ds. przewodu habilitacyjnego dr Wojciecha Otto. W skład
komisji weszli: prof. dr hab. Wojciech Maciejewski (przewodniczący), prof. dr hab. Witold Koziński,
prof. dr hab. Marek Okólski, prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz, prof. dr hab. Marian Wiśniewski.
6. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Beacie Mróz-Orlikowskiej (głosowało: 26, za: 25, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).
7. Prof. dr hab. Zbigniew Hockuba przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Piotra
Pajewskiego przygotowującego pod kierunkiem prof. Hockuby pracę pt. „Fuzje i przejęcia a
efektywna konkurencja. Przypadek sektora naftowego w Polsce”. W tajnym głosowaniu Rada
Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Piotra Pajewskiego (głosowało: 27, za:
25, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).
8. Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda przedstawiła wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Piotra
Wójcika przygotowującego pod kierunkiem prof. Liberdy pracę pt. „Wzorce konwergencji regionalnej
w Polsce”. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego
mgr Piotra Wójcika (głosowało: 26, za: 24, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).
9. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Michała
Kurcewicza: prof. dr hab. Brunona Góreckiego (głosowało: 26, za: 25, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0,
nieważnych: 1) oraz prof. dr hab. Władysława Milo z Uniwersytetu Łódzkiego (głosowało: 26, za: 25,
przeciw: 1, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0). Sprawa obrony została przekazana do komisji
kierowanej przez prof. dr hab. Tadeusza Kasprzaka.
10. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym opowiedziała się za ponownym mianowaniem dr hab. Ryszarda
Kokoszyńskiego na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii WNE UW (głosowało: 42,
za: 41, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 1).
11. Sprawy różne:
-

Prof. dr hab. Urszula Sztanderska poinformowała, że zostały przekazane pracownikom wyniki
corocznych ankiet wypełnianych przez studentów, w których oceniani są prowadzący zajęcia na
WNE. Prof. Sztanderska przedstawiła zbiorcze wyniki ankiet (w załączeniu).
Prof. dr hab. Marek Bednarski powiedział, że nie ma sensu wypełnianie ankiet po egzaminie, bo

wypacza to ich wyniki.
Prof. Sztanderska odpowiedziała, że od tego roku nastąpi zmiana i zajęcia będą oceniane przed
egzaminami.
Prof. dr hab. Józef Oleński skrytykował metodologię prowadzonych badań ankietowych, jego
zdaniem na podstawie tak małych próbek, jak w przypadku niektórych zajęć nie można wyciągać
żadnych wniosków.
Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda wyraziła opinię, że należy znieść rankingi, które nie
przedstawiają rzeczywistego obrazu, zajęcia często są nieporównywalne.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski zaproponował, że ze względu na zaistniałe wątpliwości można by
powołać komisję dla rozstrzygnięcia tej sprawy.
Dr Wojciech Otto powiedział, że nigdy nie było tak, żeby nie było wątpliwości, statystyka może być
myląca i trzeba ją traktować ostrożnie. Rankingi zostały wprowadzone między innymi dlatego, żeby
studenci chętniej wypełniali te ankiety.
Prof. Sztanderska, odpowiadając na zgłoszone zastrzeżenia, powiedziała, że ankieta została
przygotowana po gruntownych badaniach innych tego typu ankiet i w konsultacji ze specjalistami
prowadzącymi tego rodzaju badania.
opracował: dr Maciej Tymiński

