Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z dnia 25 kwietnia 2007
1. Dziekan przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu i informacje Dziekana. W uzupełnieniu prof. Marian Wiśniewski informacje z komisji budżetowej UW (m.in. dotyczące spadku deficytu WNE
UW i możliwości przeprowadzenia na wydziale prezentacji nt. programów ramowych KE).
Prodziekan prof. Wojciech Otto poinformował o wyróżnieniu przez Państwową Komisję
Akredytacyjną studiów na WNE UW na kierunku Ekonomia.
2. Dziekan zreferował autopoprawkę do Regulaminu WNE UW, zmieniającą zgodnie z obowiązującym
prawem liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów. Autopoprawka została przyjęta przy jednym
głosie wstrzymującym. W kolejnym głosowaniu Rada Wydziału przyjęła całość Regulaminu.
3. Prodziekan Otto przedstawił podział środków w ramach BST (w załączeniu) zaznaczając, że oprócz
zaspokojenia potrzeb Katedr, środki te zostają też przeznaczone na dostępne na UW elektroniczne
bazy artykułów, potrzeby Biblioteki WNE, organizację konferencji WNE itp.
Do podziału między katedry pozostało ok. 350 tys. PLN.
4. Dziekan wyjaśnił, że pracująca pod kierunkiem prof. Urszuli Sztanderskiej komisja jest jeszcze w
trakcie opracowywania zasad uznawania godzin "nieregularnych".
5. Dziekan przedstawił wniosek o powołanie Komisji ds. nadania tytułu naukowego - dr hab. prof. UW
Mirosławie Lasek, w składzie prof. prof. Wojciech Maciejewski, Jan J. Michałek, Marek Okólski,
Andrzej Wieczorkiewicz, Tomasz Żylicz. Rada przyjęła skład komisji w głosowaniu jawnym, przy
jednym głosie wstrzymującym.
6. Dziekan przedstawił wniosek o powołanie recenzentów dorobku naukowego dr. hab. prof. UW
Jerzego Śleszyńskiego w związku z przedłużeniem zatrudnienia na czas nieokreślony na
stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jako recenzentów zaproponował prof. Tomasza Żylicza i
prof. Adama Budnikowskiego (SGH). W głosowaniu jawnym Rada Wydziału poparła wniosek
jednogłośnie.
7. Prof. Włodzimierz Siwiński przedstawił wniosek komisji pod swoim kierownictwem o wszczęcie
postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz wyznaczenie recenzentów dorobku naukowego
prof. Odeda Starka. Rada przyjęła wniosek o wszczęcie procedury, głosowało 26 osób, 23 były za,
2 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Na recenzentów zaproponowano prof. Marka Okólskiego
(przyjęty przez RW, głosowało 27 osób, 26 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, 1 głos był
nieważny) i prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego (Uniwersytet Łódzki, przyjęty przez RW, głosowało 27
osób, 25 było za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się, 1 głos był nieważny). Prof. Igor Timofiejuk
zaproponował, by najpierw przeprowadzić procedurę habilitacyjną, dziekan wyjaśnił, że nie jest to
konieczne i tytuł profesora można nadać bez habilitacji.
8. Prof. Siwiński wnioskował o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Leszkowi
Wincenciakowi. Rada poparła wniosek. Głosowało 27 osób, 26 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się
od głosu.
9. Prof. Maciejewski wnioskował o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr. Aleksandrowi
Kupowi. Rada poparła wniosek. Głosowało 25 osób, 23 były za, 0 przeciw, 2 wstrzymały się od
głosu.
10. Prodziekan Otto przedstawił wniosek o przeprowadzenie konkursu na stanowisko adiunkta w
Zakładzie Mikroekonomii. Wniosek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
11. Dziekan przedstawił wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Makroekonomii i
Teorii Handlu Zagranicznego dr. Leszka Wincenciaka. Rada przyjęła wniosek. Głosowało 35 osób,
34 były za, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
12. Dziekan przedstawił wniosek o zatrudnienie dr. Jarosława Pietrasa w Katedrze Makroekonomii i
Teorii Handlu Zagranicznego po powrocie z urlopu na stanowisku starszego wykładowcy na 2 lata.
Rada poparła wniosek. Głosowało 35 osób, 33 były za, 0 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
13. Dziekan przedstawił wniosek o udzielenie naukowego urlopu habilitacyjnego dr. Grzegorzowi
Gałkowi. Profesor Wiśniewski zapytał, czy dr Gałek nie pracuje w innym miejscu, co
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spowodowałoby, że udzielenie urlopu nie byłoby zasadne. Prof. Jerzy Wilkin zasugerował, by
traktować taki urlop jako przywilej pracownika naukowego, wykluczony co najwyżej z powodu
drugiego etatu. Głosowanie nad urlopem dr. Gałka przełożono do czasu wyjaśnienia kwestii jego
zatrudnienia poza UW (tzn. na następną RW).
Dziekan przedstawił swoją koncepcję rozwiązania kwestii urlopów częściowo płatnych (w
załączeniu), jednocześnie wnioskując o udzielenie częściowo płatnego urlopu naukowego dr Annie
Bartczak. Profesor Barbara Liberda zaproponowała, by rozważyć kwestię wprowadzenia tzw.
sabbaticali. Prof. Sztanderska zaznaczyła, że wiele szkół wyższych ma zdecydowanie niższe
pensum. Dziekan zaapelował o przyjęcie rozwiązania doraźnego i rozpoczęcie prac nad przyszłymi
rozwiązaniami. Rada w głosowaniu jawnym przyjęła propozycję dziekana przy 4 głosach
wstrzymujących oraz zgodziła się na udzielenie urlopu dr Bartczak przy jednym głosie
wstrzymującym.
Dziekan przedstawił wynikający ze zmian regulacji prawnych projekt korekty wysokości opłat za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym. Rada zaakceptowała go w
glosowaniu jawnym jednogłośnie.
Prof. Śleszyński przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Robertowi
Prochowiczowi, który przygotowuje pracę pt. Makroekonomiczne mierniki trwałego dobrobytu. Rada
przyjęła wniosek, głosowało 25 osób, 22 były za, 3 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Dziekan wnioskował o podjęcie "skonsolidowanej uchwały rekrutacyjnej". Uchwała została przyjęta
w głosowaniu jawnym jednomyślnie.
Prodziekan Otto przedstawił informację o corocznej konferencji wydziałowej, która odbędzie się we
wrześniu br. w Kazimierzu Dolnym. Tematyką wiodącą będa: instytucje i zmiany instytucjonalne
oraz otwarcie zewnętrzne Polski i krajów Europy Środkowej.
W sprawach różnych dziekan przedstawił informację o tym, że WNE UW powinien zaproponować
kandydata do nominacji na członka korespondenta PAN do czerwca br. Poinformował o pracach
nad nowym kierunkiem międzywydziałowym: Globalistyka. Prodziekan Otto przedstawił skład
komisji rekrutacyjnej: prof. Mirosława Lasek, dr dr Grzegorz Gałek, Michał Brzeziński, Piotr Koryś,
Agata Górny.

