Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 16 kwietnia 2003 r.
1.

Dziekan WNE prof. dr hab. Marian Wiśniewski wręczył nagrody laureatom konkursu im. A. Semkowa:
mgr. Janowi Hagemejerowi oraz mgr. Radosławowi Ziomce.

2.

Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
-

Dziekan poinformował Radę Wydziału, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zawiadomiło
o mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego, profesorów: Tomasza Żylicza i Krzysztofa
Opolskiego.

-

Centralna Komisja ds. Tytułu i Stopni Naukowych przekazała informację o nadaniu stopnia doktora
habilitowanego pani Krystynie Iglickiej-Okólskiej.

-

Kwestura UW przekazała, iż w związku ze zmianą sposobu naliczania kosztów uzyskania
przychodów dla nauczycieli akademickich istnieje możliwość korekty wysokości płaconego podatku
(informacja na ten temat została przekazana zainteresowanym pracownikom WNE). Niestety,
Kwestura nie może wystawić nowych druków PIT, każdy zainteresowany musi samodzielnie zrobić
korektę. Profesor Igor Timofiejuk zapytał, czy urząd podatkowy przyjmie taką korektę? Dziekan
odpowiedział, że każdy podatnik ma prawo dokonywać tego typu poprawek, oczywiście na własną
odpowiedzialność.

-

Dziekan poinformował, iż dostarczono pisma związane z wyborami do Komitetu Badań
Ekonomicznych PAN. Dziekan zaapelował o koordynację głosów. Prof. Jerzy Kleer zaproponował,
by Dziekani przedstawili listę 10 osób na podstawie propozycji zgłoszonych w trakcie posiedzenia
Rady Wydziału.

- Podczas posiedzenia Senatu UW uchwalono budżet. Po wprowadzeniu nowego algorytmu WNE ma
najwyższy spośród wszystkich wydziałów wzrost dotacji (2,7%), jednak premia za poprawę pozycji
wynosi jedynie 140 tys. zł. Niestety dotacja, podobnie jak w roku ubiegłym, w niewystarczającym
stopniu pokryje zapotrzebowanie Wydziału.
-

Senat powołał Studium Podyplomowe: „Prawo, ekonomia i zarządzanie w gospodarce”,
organizowane przez WNE, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania.

- Senat spotkał się z prezesem PAN, profesorem Andrzejem Legockim, który mówił m.in. o potrzebie
współpracy PAN ze środowiskiem akademickim, w tym, w szczególności z Uniwersytetem
Warszawskim
-

Istnieje niebezpieczeństwo odebrania nauczycielom akademickim prawa do 50% kosztów uzyskania
przychodów. Podczas posiedzenia Senatu Rektor poinformował, że KRASP złożył protest w tej
sprawie.

-

Wypłynęła ostatnio sprawa kolaboracji uczonych w Krakowie w czasie II Wojny Światowej.
Powyższe informacje zostały zawarte w pracy doktorskiej pani dr Rybickiej obronionej na Wydziale
Historycznym UW. Rektor poinformował podczas posiedzenia Senatu, że toczy się ożywiona
merytoryczna dyskusja nad tą sprawą. W opinii przekazanej przez rektora praca dr Rybickiej jest
rzetelna, choć niektóre jej części mogły być bardziej wyważone. Profesor Wojciech Maciejewski

uzupełniając informacje dziekana w tej sprawie powiedział, że praca dr Rybickiej została napisana
wyłącznie w oparciu o dokumentację niemiecką. W tej sytuacji dobrze by było, gdyby w podtytule
zaznaczono, że monografia opiera się na archiwaliach niemieckich. Sprawa dotyczy jednego
rozdziału, w którym zamieszczono informacje o kolaboracji polskich naukowców. Autorka, według
relacji profesora Maciejewskiego, nie do końca zweryfikowała wykorzystywane materiały, m.in. nie
zamieściła informacji, że niektórzy z pracujących dla Niemców uczonych zostali tam oddelegowani
przez rząd polski.
3.

Prof. dr hab. Urszula Sztanderska przedstawiła pierwsze wnioski z przebiegu akredytacji. Członkowie
Komisji akredytacyjnej zaliczyli do mocnych stron naszego wydziału układ programu studiów, w tym
przede wszystkim dużą liczbę zajęć, podczas których naucza się metod analizy ekonomicznej przy
szerokim wykorzystaniu matematyki. Taki układ zajęć umożliwia studentom pogłębianie wiedzy z
różnych dziedzin ekonomii. Członkowie Komisji zwrócili jednocześnie uwagę, że sylabusy są
niejednorodne (niekiedy bardzo słabe), a część zajęć znajdujących się w minimach programowych
powinna być wprowadzona na naszym wydziale (np. polityka społeczna). Komisja podkreśliła również,
że prace magisterskie powinny być oceniane w sposób spójny i zrozumiały. Profesor Sztanderska
zaznaczyła, że wizytacje zajęć przebiegły dobrze, choć członkowie Komisji zauważyli brak hospitacji.

4.

Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski przedstawił Radzie do zaopiniowania regulamin studiów
doktoranckich oraz do zatwierdzenia zasady rekrutacji na te studia (w załączeniu). Profesor
Maciejewski podkreślił, że poważnym zmianom uległy zasady rekrutacji na studia doktoranckie. Prof. dr
hab. Zofia Liberda zauważyła, że zasady rekrutacji prezentowane przez profesora Maciejewskiego są
jeszcze zbyt ogólne i uniemożliwiają precyzyjną ocenę kandydatów. Profesor Liberda zaproponowała
własny projekt zasad rekrutacji (w załączeniu). W tej sytuacji Dziekan zaproponował przełożenie
dyskusji nad tym punktem na następne posiedzenie Rady Wydziału. Rada zaakceptowała propozycję
Dziekana. Na wniosek profesora Maciejewskiego, Rada ustaliła termin składania dokumentów przez
kandydatów na studia na 15 września.

5.

Dziekan prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił plan obchodów 50-lecia WNE. Sprawami
jubileuszu zajmuje się Komisja pod przewodnictwem Dziekana (skład Komisji w załączeniu). Planowane
jest wydanie okolicznościowej publikacji z okazji 50-lecia wydziału. 18 października br. odbędą się
uroczystości z okazji jubileuszu (o godz. 10 część oficjalna w sali im. A. Mickiewicza, następnie
pomiędzy godz. 14.00 a 18.00 spotkania na terenie WNE, w tym m.in. okolicznościowa wystawa
ukazująca badania prowadzone na wydziale, wreszcie wieczorem kolacja w Domu Chłopa). Pełny koszt
uroczystości dla jednego uczestnika wyniesie 100 zł oraz 100-150 zł koszt kolacji.
Profesor Krzysztof Opolski zaproponował, by w ramach obchodów jubileuszu poprowadzić cykl
wykładów prowadzonych przez profesorów WNE. Dziekan poparł tę propozycję, zauważając, że
planowane są dwie konferencje w maju i czerwcu poświęcone integracji z UE, które będą również
nawiązywać do jubileuszu. Profesor Zofia Liberda poprosiła o więcej informacji na temat planowanych
konferencji. Profesor Jan Jakub Michałek odpowiedział, że podstawą konferencji ma być raport UKIE.

6.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił sprawozdanie finansowe WNE (w załączeniu). Profesor Żylicz
poinformował, że deficyt wydziału na 31 grudnia 2002 r. wynosi 3 mln zł., jednak w rzeczywistości jest
on wyższy i przekracza 4,5 mln zł. Główne przyczyny powstania tak wysokiego deficytu to brak
obiecanej wcześniej dotacji z MENiS na budowę auli (2,8 mln) oraz koszty wyposażenia sal
wykładowych i wydatki na remont sal na drugim piętrze w starym budynku (ok. 1,5 mln). Na mocy
porozumienia z rektorem 1,5 mln zł., wydział spłaci w ciągu trzech lat (jest możliwe wygospodarowanie
kilkuset tysięcy złotych rocznie przez WNE), dług 2,8 mln będzie stopniowo likwidowany wypłatami
rektora (co częściowo będzie pokrywane z 30% narzutu przekazywanego przez nasz wydział). Rada

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
7.

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zatwierdziła wniosek Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab.
Aleksandra Łukaszewicza dotyczący nadania tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Janowi
Jakubowi Michałkowi (głosowało: 28, za: 26, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 1).

8.

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała prof. dr hab. Marka Okólskiego na stanowisko
kierownika Podyplomowego Studium „Migracje międzynarodowe” (głosowało: 42, za: 37, przeciw: 1,
wstrzymujących się: 2, nieważnych: 2).

9.

Rada Wydziału powołała komisję ds. przewodu habilitacyjnego dr Adama Koronowskiego. W skład
komisji weszli: prof. prof. Włodzimierz Siwiński (przewodniczący), Jan Jakub Michałek, Wojciech
Maciejewski, Tomasz Żylicz, Michał Dobroczyński.

10.

Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Konrada
Polkowskiego: prof. dr hab. Witolda Kozińskiego (głosowało: 28, za: 22, przeciw: 0, wstrzymujących
się: 0, nieważnych: 6) oraz prof. dr hab. Józefa Garczarczyka (głosowało: 30, za: 24, przeciw: 0,
wstrzymujących się: 2, nieważnych: 4). Rada Wydziału powołała na egzaminatora z ekonomii prof. dr
hab. Władysława Sztybera.

11. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny
Zawalińskiej: prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego (głosowało: 27, za: 23, przeciw: 0,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: 4) oraz prof. dr hab. Augustyna Wosia (głosowało: 27, za: 23,
przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 4). Rada Wydziału powołała na egzaminatora z ekonomii
prof. dr hab. Marka Bednarskiego.
12.

Prof. dr hab. Władysław Baka przedstawił wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Anny
Białek przygotowującego pod kierunkiem prof. Baki pracę pt. „Przesłanki, kryteria i mechanizmy
optymalizacji systemu kredytowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce (studium
teoretyczno-empiryczne).” W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu
przewodu doktorskiego mgr Anny Białek (głosowało: 27, za: 27, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0,
nieważnych: 0)

13.

Rada jednogłośnie podjęła decyzję o otwarciu konkursów na stanowiska adiunktów w katedrach:
Bankowości i Finansów, Ekonomii Politycznej, Ekonomii Sfery Publicznej oraz Makroekonomii i Teorii
Handlu Zagranicznego

14. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła decyzję o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
(głosowało: 29, za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0) i uznaniu stopnia doktora nauk
ekonomicznych (głosowało: 29, za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0) mgr Anny
Górny.
15. Sprawy różne:
- Rada Wydziału zatwierdziła przyznanie dyplomu z wyróżnieniem mgr Andrzejowi Szpakowi za pracę
pt. „Proces prywatyzacji a restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Studium przypadku Zakładów
Azotowych – Puławy S.A.” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Bednarskiego.
-

Profesor Urszula Sztanderska przypomniała, że aby obrona pracy magisterskiej mogła się odbyć
przed wakacjami praca musi zostać złożona do końca maja, zaś osoby, które chcą się bronić we
wrześniu powinny złożyć pracę do 1 września.

-

Profesor Marian Wiśniewski w imieniu wszystkich dziekanów złożył członkom Rady życzenia z
okazji Świąt Wielkanocnych.

