Protokół z Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z 17.01.2007
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu i informacje Dziekana – ref. prof. dr hab. T. Żylicz
Dziekan zrezygnował z pktu 12, który się zdezaktualizował (dotyczył dokumentów
maturalnych). Przypomniał o podawaniu informacji o publikacjach drogą elektroniczną.
Poinformował także o posiedzeniu Senatu UW, a w szczególności o mianowaniu dr hab.
Wojciecha Otto na stanowisko profesora oraz zatwierdzeniu zmiany Katedry
Mikroekonomii na Zakład Mikroekonomii. Przypomniał także o konieczności uchwalenia
regulaminu WNE w ciągu kilku miesięcy.
2. Dziekan przedstawił informację o aktualnym stanie przygotowań nowych programów
studiów i uchwałę o rozwiązaniu Komisji "3+2". Zaznaczył, że rozwiązanie Komisji nie
zamyka prac nad reformą. W kompetencjach Komisji nie leżało m.in. rozstrzygnięcie
nazw kierunków. Dziekan zaproponował, by pozostać przy nazwach obowiązujących na
Wydziale. Następnie oddał głos prof. Urszuli Sztanderskiej, która wyjaśniła, że w
projekcie Komisji uwzględniła jeszcze uwagi wynikające z dyskusji na poprzednim
posiedzeniu Rady Wydziału, w tym dotyczące sylwetki absolwenta oraz pewnych
przesunięć w ramowym planie zajęć.
Prof. Zbigniew Hockuba zadał pytanie związane z niedawno opublikowanymi projektami
minimów programowych, w których historia ekonomii jest przedmiotem obowiązkowym,
a nie do wyboru, jak w projekcie. Zapytał, jak to będzie rozwiązane. Dodał też, że warto
się zastanowić, czy I semestr studiów to dobry moment, by uczyć historii ekonomii.
Dziekan w odpowiedzi stwierdził, że w momencie wejścia w życie minimów albo
Wydział wniesie poprawki do programu, albo wystąpi do ministra o zatwierdzenie
programu „unikatowego”.
3. Prof. Jerzy Wilkin poprosił o przełożenie na następne posiedzenie Rady Wydziału punktu
poświęconego informacji o celowości nawiązania współpracy z firmą GCO oferującą
wspólny konsulting dla rządów.
4. Prof. Marian Wiśniewski wnioskował o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr. Marcinowi Łupińskiemu. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 30 osób, 30 było za, 0
wstrzymało się, 0 było przeciw.
5. Prof. Marek Okólski w imieniu nieobecnego prof. Odeda Starka przedstawił wniosek o
otwarcie przewodu doktorskiego mgr Annie Żylicz. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 31
osób, 30 było za, 0 wstrzymało się, 1 była przeciw.
6. Dziekan wnioskował o powołanie Komisji i wyznaczenie recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr Anny Kukli-Gryz. Na recenzentów zaproponowani zostali dr hab.
Andrzej Cieślik z WNE UW (Rada przyjęła wniosek. Głosowało 29 osób, 24 było za, 2
wstrzymało się, 1 było przeciw, 2 głosy były nieważne) oraz dr hab. Józef Rogowski z
Uniwersytetu Białostockiego (Rada przyjęła wniosek. Głosowało 30 osób, 25 było za, 2
wstrzymało się, 0 było przeciw, 3 głosy były nieważne).
7. Prof. Mieczysław Socha wnioskował o powołanie Komisji i wyznaczenie recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Leszka Wincenciaka. Na recenzentów zaproponowani zostali
prof. dr hab. Władysław Siwiński z WNE UW (Rada przyjęła wniosek. Głosowało 29
osób, 27 było za, 0 wstrzymało się, 0 było przeciw, 2 głosy były nieważne) oraz prof. dr
hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego (Rada przyjęła wniosek.
Głosowało 31 osób, 28 było za, 0 wstrzymało się, 0 było przeciw, 3 głosy były nieważne).
8. Dziekan wnioskował o przedłużenie zatrudnienia dr Joanny Tyrowicz na stanowisku
adiunkta w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego na kolejny rok, jednocześnie
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przypominając, że po drugim roku zatrudnienia trzeba rozpisać konkurs. Rada przyjęła
wniosek. Głosowało 45 osób, 38 było za, 3 wstrzymało się, 3 było przeciw, 1 głos był
nieważny.
Dziekan wnioskował o zatrudnienie na 1 rok na stanowisku adiunkta w Katedrze IGiAE
dr. Marcina Łupińskiego. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 47 osób, 42 były za, 2
wstrzymało się, 2 było przeciw, 1 głos był nieważny.
Dziekan przedstawił wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego w
Ośrodku Badań nad Migracjami mgr Anety Piekut. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 46
osób, 44 było za, 0 wstrzymało się, 2 było przeciw.
Prodziekan, prof. Wojciech Otto przypomniał o składaniu rocznych sprawozdań z BST i
BW. Wyjaśnił, że wystarczy wydruk ze strony internetowej pracownika, z zaznaczeniem
pozycji finansowanych z BW/BST oraz wyjaśnieniami uzupełniającymi na piśmie.
Sprawy różne. Dziekan przypomniał o zmianie terminu następnego posiedzenia Rady
Wydziału z 28.02 na 21.02 w związku z terminarzem prac Senatu UW. Prof. Wilkin
zaprosił na uroczyste zebranie Katedry Ekonomii Politycznej, w związku z ukończeniem
70 lat przez prof. Igora Timofiejuka.

