Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 19 kwietnia 2000 r.
1.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski w Informacjach Dziekana zwrócił uwagę na dwie sprawy. Pierwszą
było przypomnienie o uchwale Rektora z 1995 roku, która nakłada ograniczenia na uczestnictwo
pracowników UW w kursach przygotowawczych. Pracownikom nie wolno uczestniczyć w takich kursach
bez zgody dziekana, istnieją też duże ograniczenia w reklamowaniu i propagowaniu kursów przez
pracowników wydziałów. W razie wątpliwości czy ktoś nie popada w konflikt z tą uchwałą wskazany jest
kontakt z prof. Wiśniewskim lub prof. Siwińskim. Drugą kwestią były zmiany w witrynie internetowej
Wydziału. Zamieszczono już w niej informacje o rekrutacji, a najbliższym czasie znajdą się tam także pełne
programy studiów, łącznie z planami zajęć. Tworzeniem witryny zajmuje się pan Rylski, kierownik pracowni
informatycznej. Prof. Wiśniewski zaapelował także do kierowników studiów podyplomowych o dostarczenie
informacji o studiach prowadzonych na Wydziale.

2. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW.
3. Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił Radzie Wydziału sprawozdanie finansowe za 1999 rok. Zaapelował
do pracowników Wydziału o to, aby w grantach indywidualnych, w których jednostką organizacyjną jest
UW, rezerwować 10 % budżetu projektu jako narzut na pokrycie kosztów pośrednich Wydziału. Rada
Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu WNE
UW w 1999 roku.
4.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski zreferował kwestię zatrudnienia pracowników WNE poza Uniwersytetem
Warszawskim. Prof. Wiśniewski dostrzegł trzy istotne problemy z tym związane. Pierwszym jest ustalenie
rozsądnego maksymalnego pułapu zaangażowania się w pracę poza UW pracownika WNE. Drugi problem
jest natury finansowej. Wysokość dotacji MEN-u zależy od liczby zatrudnionych przez Wydział
pracowników, którzy określają WNE jako 1-go pracodawcę. Trzecim problemem są uprawnienia. Prawo do
prowadzenia studiów daje tylko mianowany i samodzielny pracownik naukowy. Prawo to zostaje utracone
w przypadku podania Wydziału jako 2-go pracodawcy.

W uzupełnieniu prof. Żylicz przedstawił uchwałę Senatu UW w sprawie niełączenia stanowisk. Uchwała
stanowi, że osoby piastujące kierownicze i administracyjne stanowiska w innych szkołach wyższych nie mogą
pełnić na UW następujących funkcji: rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, dyrektora instytutu, kierownika
katedry lub zakładu, kierownika jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej, ogólnouczelnianej lub
międzyuczelnianej, ani też wchodzić w skład Senatu UW.
Prof. Wiśniewski dodał, że dostosowanie się Wydziału do uchwały Senatu może być źródłem problemów
organizacyjnych. Problem stanowi także oddawanie miejsca pracy, czyli podawanie UW jako 2-go pracodawcy.
Prof. Wiśniewski zaapelował aby wszystkie tego typu decyzje przedyskutować najpierw z Dziekanem. Decyzja
taka ma wpływ na uprawnienia i na finanse Wydziału, powinna być zatem podjęta za wiedzą władz
dziekańskich.
5.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Radzie Wydziału stan prac nad reformą programu studiów.
Zasadnicze zmiany polegałyby między innymi na:

-

Wprowadzeniu bloku przedmiotów pragmatycznych już na 3 roku studiów, co wymaga przesunięcia części
przedmiotów tzw. erudycyjnych z 3 roku na późniejsze lata studiów;
Wprowadzeniu dwuetapowego proseminarium na 3 roku studiów. Będzie to dla poszczególnych Katedr
okazją do prezentacji swoich pracowników oraz tematów badawczych;
Dopracowaniu programów wszystkich kierunków. Ograniczona zostanie liczba zajęć do wyboru;
Nadaniu bardziej wyrazistego charakteru kierunkowi ekonomia poprzez wyodrębnienie w nim dwóch
specjalizacji: ekonomia sfery publicznej oraz ekonomia sektora prywatnego.
Wprowadzeniu studiów wieczorowych. Wiąże się z tym konieczność prowadzenia dwóch równoległych
wykładów z tego samego przedmiotu.

-

Dokładne materiały dotyczące reformy programu studiów zostaną rozesłane członkom Rady przed następnym
posiedzeniem Rady Wydziału.
6. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski zreferował kwestię limitów na kierunkach studiów oraz zasady podziału na
kierunki. Prof. Wiśniewski zaproponował przeniesienie podziału na kierunki z 3 roku na 2 rok studiów. Już
po 1 roku studenci wstępnie deklarowaliby swój wybór i mogliby go zmienić w trakcie 2 roku, na którym nie
byłoby jeszcze przedmiotów kierunkowych. Prof. Wiśniewski zaproponował także dwa rodzaje limitów. Dla
studentów, którzy wybierają kierunek według dotychczasowych zasad, czyli po 2 roku limity podziału na
kierunki nie uległyby zmianie:
Bankowość i Finanse – 50 osób,
Ekonomia Międzynarodowa – 50 osób,
Informatyka Gospodarcza i Ekonometria – 50 osób,
Ekonomia – 75 osób,
Dla studentów wstępnie kwalifikowanych na kierunki, którzy kończą 1 rok studiów, limity podziału byłyby
identyczne:
Bankowość i Finanse – 50 osób,
Ekonomia Międzynarodowa – 50 osób,
Informatyka Gospodarcza i Ekonometria – 50 osób,
Ekonomia – 75 osób,
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym przyjęła zaproponowane limity oraz zasady podziału na kierunki studiów.
7.

Rada Wydziału wyznaczyła Komisję prof. dr hab. Tadeusza Kasprzaka do oceny pracy doktorskiej mgr
Olgi Kiuiły, która pod kierunkiem prof. Tomasza Żylicza napisała rozprawę pt. Badanie kosztów
dostosowania polskiej gospodarki do II protokołu siarkowego. Model równowagi ogólnej. Rada
Wydziału podjęła także decyzję o powołaniu recenzentów pracy doktorskiej mgr Olgi Kiuiły. Zostali nimi:
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski oraz prof. dr hab. Kazimierz Górka.

8.

W punkcie Sprawy różne prof. dr hab. Marian Wiśniewski poinformował Radę Wydziału o wpłynięciu
podania od prof. Jacka Kochanowicza z prośbą o roczny urlop. Rada przychyliła się do podania prof.
Kochanowicza. Prof. Wiśniewski zaproponował także rozszerzenie składu Komisji doktorskiej prof.
Dobroczyńskiego o dr hab. Dariusza Dziubę. Rada Wydziały przyjęła tę propozycję. Kończąc posiedzenie
prof. Wiśniewski złożył członkom Rady życzenia świąteczne.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

