Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 13 listopada 2002 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
-

Dziekan poinformował Radę Wydziału, że prof. Władysław Baka został uhonorowany francuskim
odznaczeniem - złotą „Gwiazdą Obywatelską” - za udział w procesie reformowania polskiej
gospodarki oraz rozwój kontaktów polsko - francuskich.

-

Okolicznościowy dyplom z okazji długoletniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim otrzymał prof.
Andrzej Lubbe za 35-lecie pracy na UW.

-

Dziekan przedstawił informację o stypendiach naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla
pracowników. Jednocześnie poinformował, że w związku z tym nie są przewidziane w tym roku
nagrody wydziałowe i rektorskie dla pracowników naukowych.

-

Dziekan przedstawił informację o akcji „Zero tolerancji dla ściągania”

-

Styczniowe wynagrodzenia ze względu na konieczność skrócenia terminu wydawania deklaracji
podatkowych, zostaną przekazane w pierwszych dniach stycznia a nie pod koniec grudnia.

-

20 listopada br. odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Informatyki
Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.

-

Dziekan poinformował, że w ramach WNE z inicjatywy prof. Krzysztofa Opolskiego jest tworzona
wspólnie z polskim oddziałem Toyoty „Akademia Toyoty” prowadząca szkolenia dla pracowników
Toyoty w Polsce.

-

W wyniku wyborów zmienił się samorząd studentów. Nową przewodniczącą a zarazem
przedstawicielką studentów w Radzie Wydziału została pani Beata Bączek.

2.

Rada Wydziału postanowiła przenieść na następne posiedzenie sprawozdanie specjalnej Komisji Rady
Wydziału ds. rekrutacji na studia doktoranckie w związku z chorobą prof. Brunona Góreckiego,
przewodniczącego tej Komisji.

3.

Rada Wydziału wysłuchała sprawozdania prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej z rekrutacji na studia w
WNE w 2002 r. Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie oraz uchwałę rekrutacyjną na 2003 r.
(sprawozdanie i uchwała w załączeniu).

4.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego z
działalności Studium Doktoranckiego WNE w roku akademickim 2001/2002. (sprawozdanie w
załączeniu).

5.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego z działalności
Zaocznego Studium Doktoranckiego WNE w roku akademickim 2001/2002. (sprawozdanie w
załączeniu).

6. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie prof. dr hab. Barbary Liberdy z realizacji Programu

SOCRATES-ERASMUS w latach 2000-2002 (sprawozdanie w załączeniu).
7. Rada Wydziału w głosowaniach tajnych powołała w kadencji 2002-2005 na:
-

kierownika Studium Doktoranckiego WNE prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego (głosowało:
44, za: 39, przeciw: 2, wstrzymujących się: 3, nieważnych: 0).

-

kierownika Zaocznego Studium Doktoranckiego WNE prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego
(głosowało: 44, za: 41, przeciw: 2, wstrzymujących się: l, nieważnych: 0).

8. Na wniosek prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego Rada Wydziału jednogłośnie powołała Podyplomowe
Studium „Bankowość hipoteczna”
9.

Na wniosek prof. dr hab. Marka Okólskiego Rada Wydziału jednogłośnie powołała Podyplomowe
Studium „Migracje międzynarodowe”

10. W kolejnym punkcie Rada decydowała o wszczęciu procedury o nadanie tytułu doctora honoris causa
Alaisdarowi Smithowi oraz o wyznaczeniu promotora i recenzentów dorobku naukowego prof. Smitha.
Dziekan przedstawił krótko dorobek prof. Smitha, podkreślając zarazem jego związki z WNE i zasługi dla
wydziału. Prof. Włodzimierz Siwiński poparł kandydaturę prof. Smitha, podkreślając jego wkład w rozwój
teorii handlu międzynarodowego. Także prof. Jan J. Michałek podkreślał znaczenie dorobku prof. Smitha dla
rozwoju teorii wymiany międzynarodowej. Prof. prof. Timofiejuk i Szeworski wyrazili wątpliwości, co do
znaczenia dorobku naukowego prof, Smitha. Dr Andrzej Kondratowicz wskazał na bardzo duże znaczenie
artykułu „Trade Theory and Capital Theory” dla rozwoju teorii handlu międzynarodowego. Prof. Siwiński
jeszcze raz podkreślił znaczenie prof Smitha dla WNE, przede wszystkim nawiązania trwałych kontaktów z
Uniwersytetem w Sussex, którego prorektorem jest prof. Smith. W podobnym duchu wypowiadał się prof.
Mieczysław Socha. Prof. Zofia Morecka zauważyła, że najwyższe wyróżnienia są przyznawane nie tylko za
dorobek naukowy, ale również za dorobek dla rozwoju nauki i w tej sytuacji niezależnie od znaczenia
dorobku naukowego prof. Smitha należy przyznać prof. Smithowi tytuł doctora honoris causa za wybitne
zasługi dla WNE i Uniwersytetu. Prof Michałek jeszcze raz zwrócił uwagę, że obok zasług dla wydziału,
prof. Smith wniósł bardzo poważny udział w badaniach nad teorią handlu międzynarodowego. Prof Michałek
podkreślił szczególnie znaczenie modelu Smith-Yenables dla rozwoju tej teorii (artykuł: „Completing the
interna! market in the European Community: some industry simulations”).
W tajnym głosowaniu nad wnioskiem o wszczęcie procedury o nadanie tytułu doctora honoris causa brało
udział 37 członków Rady Wydziału, z których 35 opowiedziało się za, a 2 wstrzymało się od głosu. Rada
Wydziału powołała również w tajnym głosowaniu na promotora przewodu prof. dr hab. Włodzimierza
Siwińskiego (głosowało: 37, za: 36, przeciw: 0, wstrzymujących się: l, nieważnych: 0) oraz na recenzentów
prof dr hab. Dariusza Rosatiego z SGH (głosowało: 37, za: 35, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2,
nieważnych: 0) i prof. dr hab. Z. Wysokińską z Uniwersytetu Łódzkiego (głosowało: 37, za: 34, przeciw: 0,
wstrzymujących się: 3, nieważnych: 0)

11. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zatwierdziła wniosek Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab.
Jerzego Wilkina o zatrudnieniu prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego na stanowisku profesora
zwyczajnego w Katedrze Bankowości i Finansów (głosowało: 44, za: 40, przeciw: l, wstrzymujących się:
3, nieważnych: 0).
12. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zatwierdziła wniosek Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab.
Jerzego Wilkina o zatrudnieniu prof. dr hab. Tomasza Żylicza na stanowisku profesora zwyczajnego w
Katedrze Mikroekonomii (głosowało: 46, za: 43, przeciw: l, wstrzymujących się: 2, nieważnych: 0).

13. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zatwierdziła wniosek Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab.
Aleksandra Łukaszewicza dotyczący wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk
ekonomicznych dr hab. Janowi Jakubowi Michałkowi (głosowało: 27, za: 26, przeciw: l, wstrzymujących
się: 0, nieważnych: 0). Rada powołała w głosowaniu tajnym na recenzentów dorobku naukowego dr hab.
Jana Jakuba Michałka: prof. dr hab. Andrzeja Lubbe (głosowało: 26, za: 25, przeciw: 0, wstrzymujących
się: 0, nieważnych: l), prof. dr hab. Adama Budnikowskiego z SGH (głosowało: 26, za: 24, przeciw: l,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: l) oraz prof. dr hab. Annę Zielińską-Głębocką (głosowało: 26, za: 24,
przeciw: l, wstrzymujących się: 0, nieważnych: l).
14. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zatwierdziła wniosek Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab.
Jerzego Wilkina o zatrudnieniu na czas nie określony prof. dr hab. Zbigniewa Hockuby na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej (głosowało: 42, za: 38, przeciw: 2,
wstrzymujących się: 2, nieważnych: 0).
15. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym zatwierdziła wniosek Komisji pod przewodnictwem prof. dr hab.
Jerzego Wilkina o zatrudnieniu na czas określony dr hab. Zofii Barbary Liberdy na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego (głosowało: 42, za: 40, przeciw: 2,
wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0).
16. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Annie Bartczak (głosowało: 29, za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nieważnych: 0).
17. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Piotra
Tłaczały, który pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wilkina przygotowuje rozprawę doktorską pt.
Rzecznictwo interesu \v świetle teorii wyboru pub licznego. Realizacja strategii lizbońskiej a
efektywność rynku politycznego, (głosowało:25, za: 24, przeciw: l, wstrzymujących się: 0, nieważnych:
0).
18. Sprawy różne:
- Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, w związku z przebiegiem kolokwium habilitacyjnego dr Krystyny IglickiejOkólskiej, zgłosił postulat by kolokwiom habilitacyjnym poświęcać osobne Rady Wydziału z racji
rangi tego wydarzenia.

