Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 8 października 2003 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
- 18 października odbędą się uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia WNE. Dziekan poinformował, że
obecnie jest ok. 200-250 zgłoszeń potwierdzonych wpłatami oraz iż na uroczystości zostanie
zaproszonych ok. 150 osób, od których z różnych względów trudno oczekiwać by wnosiły opłaty.
Dziekan oczekuje, że wszyscy pracownicy wezmą udział w obchodach jubileuszu i że opłata nie będzie
stanowiła przeszkody w tym względzie. Dziekan poinformował również, że Wydział przy okazji jubileuszu
wystąpił z wnioskami o szereg odznaczeń dla zasłużonych pracowników WNE i że zostały one
rozpatrzone pozytywnie.
- Dziekan poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została przyznana podwyżka, co
oznacza nieco wyższy budżet, jednak istnieje obawa, iż w przyszłym roku podwyżka nie zostanie w pełni
zrefundowana. Według propozycji podwyżka np. na stanowisku profesora miała wynieść średnio ok. 900
zł., podczas negocjacji ze związkami zawodowymi ustalono, że minimalna podwyżka wyniesie połowę
średniej. Na WNE ze względu na braki w budżecie decyzją dziekana przyjęto przelicznik 2/3 średniej
podwyżki dla wszystkich. Dziekan postanowił nie różnicować wysokości podwyżek dla pracowników ze
względu na ich zaangażowanie w innych uczelniach, co było sugerowane przez rektora.
- Dziekan przypomniał, że zostało ustalone, iż finansowo będzie rozliczanych tylko 20 magistrantów
jednego promotora. Prof. Wiśniewski zasugerował, by promotorzy nie przyjmowali zbyt wielu
magistrantów, gdyż duża liczba podopiecznych może mieć negatywny wpływ na poziom prac
magisterskich. Dziekan zauważył, że magistranci bardzo często decydują się na „zajęcia do wyboru” nie
związane z tematem ich pracy magisterskiej. Zdaniem prof. Wiśniewskiego promotorzy powinni wpływać
na wybór tych zajęć przez magistrantów tak, aby były one zgodne z profilem pracy magisterskiej. Prof.
Zofia Morecka zauważyła, że pomimo wielu dobrych publikacji dorobek pracowników WNE jest niemal
niezauważany w pracach magisterskich pisanych na Wydziale.
- Podczas obrad Senatu UW zostało złożone sprawozdanie z rekrutacji na Uniwersytecie. W tym roku
można było zauważyć minimalny spadek zainteresowania studiami na UW, a przede wszystkim spadek
zainteresowania studiami płatnymi.
- W czasie omawiania na Senacie UW jednej z kandydatur na stanowisko profesora zwyczajnego jeden z
uczestników dyskusji zauważył, że kandydat opublikował artykuł w jednym z dzienników podpisując go
jako profesor innej szkoły wyższej. W głosowaniu mimo wątpliwości kandydatura została
zaakceptowana. Dziekan jeszcze raz zaapelował do pracowników WNE o zamieszczanie afiliacji UW
przy swoich publikacjach.
Prof. dr hab. Andrzej Lubbe poprosił o opinię Dziekana w sprawie wieloetatowości. Jego zdaniem
Dziekan lub Rada Wydziału powinni wyrażać zgodę na pracę na drugim etacie. Zdaniem Dziekana sprawa
wymaga jakiejś regulacji, jednak według prof. Wiśniewskiego praca poza własną szkołą nie jest czymś
nagannym, jeśli nie wpływa to na poziom nauczania w macierzystej uczelni i nie koliduje z interesem UW.
2. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego z
działalności Studium Doktoranckiego WNE w roku akademickim 2002/2003. (sprawozdanie w załączeniu)
Rada wysłuchała sprawozdania z rekrutacji na I rok studiów doktoranckich (w załączeniu) i jednogłośnie

zatwierdziła listę 11 doktorantów przedstawioną przez Komisję ds. Studium Doktoranckiego (głosowało
37 osób)
Następnie Rada rozpatrzyła odwołania kandydatów (Agaty Węgrzynowskiej, Pawła Piaskołskiego, Piotra
Krynickiego, Dariusza Słyka oraz Katarzyny Dutko-Kopczewskiej) od decyzji Komisji ds. Studium
Doktoranckiego. Komisja postanowiła poprzeć odwołanie Katarzyny Dutko-Kopczewskiej, pozostałe
odwołania zostały zaopiniowane negatywnie.
Prof. dr hab. Jerzy Kleer poparł wniosek Katarzyny Dudko-Kopczewskiej podkreślając, że tak wybitnie
uzdolnionej osoby jeszcze nie spotkał i jej nie przyjęcie na studia doktoranckie byłoby wielką stratą dla
WNE.
Prof. dr hab. Zbigniew Hockuba zapytał, czy gdyby udało się znaleźć prywatne środki na stypendium dla
Piotra Krynickiego, to czy istniałaby możliwość przyjęcia go na studia doktoranckie?
Dziekan stwierdził, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, jeśli można znaleźć prywatne środki na
stypendium dla kandydata, to może on się ubiegać o miejsce na studiach zaocznych.
Rada w głosowaniu jawnym przyjęła wnioski Komisji ds. Studium Doktoranckiego odrzucając odwołania
Agaty Węgrzynowskiej (za: 32; przeciw: 0; wstrzymujących się: 4), Dariusza Słyka (za: 29; przeciw: 0;
wstrzymujących się: 3), Pawła Piaskołskiego (za: 33; przeciw: 0; wstrzymujących się: 0), Piotra
Krynickiego (za: 22; przeciw: 0; wstrzymujących się: 11) oraz przyjmując odwołanie Katarzyny DudkoKopczewskiej (za: 34; przeciw: 0; wstrzymujących się: 2)
3. Rada Wydziału wysłuchała sprawozdania prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego z działalności Zaocznego
Studium Doktoranckiego WNE w roku akademickim 2002/2003 oraz z rekrutacji na I rok studiów.
(sprawozdanie w załączeniu) Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski zauważył, że bardzo duża liczba
doktorantów na studiach dziennych i zaocznych (w sumie ok. 100 osób) przy jedynie 33 samodzielnych
pracownikach naukowych może spowodować, że będzie brakowało promotorów dla części słuchaczy
studiów doktorskich. Prof. Opolski stwierdził, że nie widzi takiego niebezpieczeństwa, ponieważ pisanie
prac doktorskich jest rozłożone na wiele lat, a jednocześnie można zauważyć, że ok. 20-30% słuchaczy
odpada w trakcie studiów. W głosowaniu jawnym Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego.
4. Rada Wydziału wysłuchała sprawozdania prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej z rekrutacji na studia w WNE
w 2003 r.
Prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda zauważyła, że spada popyt na studia proponowane przez WNE, przy
wysokiej cenie za studia płatne, co może w dłuższej perspektywie spowodować głębokie załamanie
rekrutacji. Prof. dr hab. Igor Timofiejuk wyraził zażenowanie z powodu organizowania „korepetycji“ z
mikro i makroekonomii dla studentów II stopnia studiów zaocznych. Dr Wojciech Otto wyraził wątpliwość,
czy wrześniowy termin rekrutacji na studia zaoczne II stopnia nie powoduje większej konkurencji i z tego
względu studenci WNE wypadają słabiej podczas rekrutacji. Poruszono również sprawę egzaminów na
studia dzienne i wieczorowe – czy nie należałoby zmienić terminu rekrutacji na WNE tak, by dopasować go
do terminu obowiązującego w SGH.
Prof. Sztanderska wyjaśniła, że czesne za studia zaoczne nie jest wprawdzie niskie jednak nie jest
najwyższe w porównaniu z innymi szkołami wyższymi w Warszawie. Wiele uczelni, w tym SGH, nie
prowadzi żadnych egzaminów na studia zaoczne, w tej sytuacji wprowadzenie egzaminu stanowi pewną
barierę dla kandydatów, którzy często wybierają szkoły nie wymagające zdawania egzaminu. Termin

wrześniowy rekrutacji jest istotnie ten sam co w szkołach prywatnych. Kursy dostosowawcze z
mikroekonomii i makroekonomii na studiach zaocznych zostały wprowadzone, ponieważ nie wszyscy
przyjęci studenci ukończyli kurs ekonomii porównywalny z zajęciami prowadzonymi na WNE. W
przypadku studiów wieczorowych opłaty nie zostały podniesione w tym roku. W efekcie WNE spadł w
rankingu wysokości opłat za tego typu studia. Zdaniem prof. Sztanderskiej popyt na studia wieczorowe
istotnie może spaść jednak nie ze względu na ich cenę, przyczyny są inne natury – z jednej strony rośnie
liczba miejsc na studiach bezpłatnych, z drugiej z powodu niżu demograficznego spada liczba absolwentów
szkół średnich. Dopasowanie terminu rekrutacji do egzaminów na SGH wymagałoby rezygnacji z egzaminu
centralnego UW - taką decyzje musiałaby podjąć Rada Wydziału. Według prof. Sztanderskiej nie mamy
realnych możliwości przesunięcia rekrutacji, ponieważ możemy się spodziewać natychmiastowej
odpowiedzi ze strony SGH, w tej sytuacji lepiej jest pozostać przy obecnym systemie.
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie oraz uchwałę o przedłużeniu dotychczasowych zasad
rekrutacji i wysokości limitów.
5. Rada Wydziału przyjęła w tajnym głosowaniu wniosek o zmianę recenzenta rozprawy habilitacyjnej i
dorobku naukowego dr. Adama Koronowskiego. Ze względu na wybór do CK prof. dr hab. Andrzeja
Wojtyny, Rada powołała na recenzenta prof. dr hab. Elżbietę Chrabonszczewską z SGH (głosowało: 29,
za: 28, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0)
6. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału jednogłośnie podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Katarzynie Zawalińskiej (głosowało: 27, za: 27).
7. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Marii Ogonek na stanowisku
adiunkta w Katedrze Statystyki i Ekonometrii (głosowało: 44, za: 41, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1,
nieważnych: 1)
8. Sprawy różne:
-

Dr Lech Kurkliński wystąpił o urlop ze względu na wybór do zarządu jednego z banków, dr Kurkliński
już wcześniej przebywał na czteroletnim urlopie. Na ostatnie dwa lata dr Kurkliński powrócił na pełny
etat, jednak jego pensum w tym okresie nie było wysokie. W tej sytuacji, zdaniem Dziekana, należy
odrzucić wniosek dr. Kurklińskiego. Rada większością głosów przychyliła się do wniosku Dziekana
(głosowało: 30, za: 25, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5)

-

Rada Wydziału jednogłośnie wyraziła zgodę na samodzielne prowadzenie seminarium magisterskiego
przez dr. Grzegorza Gałka.

-

Prof. dr hab. Zbigniew Hockuba wystąpił o zgodę na samodzielne prowadzenie konwersatorium z
„Historii metodologii” dla mgr Michała Brzezińskiego. Rada na wniosek Dziekana odrzuciła wniosek
prof. Hockuby.

-

Prof. dr hab. Zofia Liberda poinformowała, że na WNE przebywa w tej chwili kilkunastu studentów z
zagranicy w ramach programu Erasmus oraz stypendystka z Meksyku. Prof. Liberda poprosiła, by
pracownicy zaktualizowali terminy swoich dyżurów, jak również wprowadzili aktualne dane na stronę
internetową. Zdaniem prof. Liberdy powinna zostać zatrudniona osoba odpowiedzialna wyłącznie za
prowadzenie strony internetowej

-

Dr Andrzej Kondratowicz wyraził poważne uwagi do funkcjonowania serwera, jednocześnie
poinformował, że przekazał terminy dyżurów dwa tygodnie temu i do tej pory nie zostały one
zaktualizowane, dr Kondratowicz poprosił o interwencję dziekanów w tej sprawie.

dr Maciej Tymiński
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