Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 24 kwietnia 2002 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
·

Podpisano porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji o wymianie studentów. WNE będzie mógł
rekrutować 7 studentów rocznie (po 2 lub 3 roku studiów na WNE), którzy bez egzaminów wstępnych
będą studiowali równolegle prawo. Takie same uprawnienia posiada Wydział Prawa i Administracji.

·

Otrzymano negatywną odpowiedź z CK w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych doc. dr hab. Witoldowi Orłowskiemu. CK uzasadniła decyzję negatywnymi recenzjami
oraz niedociągnięciem w kwestiach formalnych.

·

Wydział zamierza wystąpić z propozycją przyznania tytułu doktora honoris causa prof. Alisterowi
Smithowi z Uniwersytetu w Sussex.

· Tegoroczna konferencja wydziałowa odbędzie się w dniach 27-29 września w Kazimierzu nad Wisłą.
· Następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 22 maja.
·

Podczas posiedzenia Senatu poinformowano o otrzymaniu przez Uniwersytet kwoty tegorocznej dotacji
(107% ubiegłorocznej dotacji).

2.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu dokumentu Sylwetka Absolwenta Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

3.

Rada Wydziału zapoznała się informacjami o trybie i kryteriach podziału środków finansowych na badania
statutowe między katedry.

4.

Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Jerzego Śleszyńskiego w związku z
zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz
Ekonomicznych. Recenzentami wybrano: prof. dr. hab. Tomasza Żylicza oraz prof. dr. hab. Bogusława
Fiedora.

5. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Annie Dominice Milczarek.
6. Rada Wydziału dokonała zmiany tytułu pracy doktorskiej mgr Anny Góźdź. Przyjęto nowy tytuł w brzmieniu:
Instrumenty promocji firmy w warunkach otwarcia gospodarki narodowej. Wizerunek firmy a
reklama. Rada Wydziału powołała również recenzentów pracy doktorskiej mgr Anny Góźdź. Zostali nimi:
prof. dr hab. Jerzy Kleer oraz prof. dr hab. Klemens Białecki.
7.

Rada Wydziału dokonała zmiany tytułu pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kaniewskiej. Przyjęto nowy tytuł
w brzmieniu: Skuteczność polityki regionalnej w Polsce. Inwestycje w infrastrukturę techniczną. Rada
Wydziału powołała również recenzentów pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kaniewskiej. Zostali nimi: prof.
dr hab. Marian Wiśniewski oraz prof. dr hab. Jacek Szlachta.
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