Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 10 października 2001 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
·

·
·
·
·

·

·

·

2.

Podczas uniwersyteckiej inauguracji roku akademickiego 2001/2002 dwóm pracownikom Wydziału
zostały wręczone wysokie odznaczenia państwowe. Prof. Jerzy Rutkowski otrzymał Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a prof. Brunon Górecki Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski.
Senat UW nominował dr hab. Urszulę Sztanderską oraz dr hab. Mieczysława Sochę na stanowiska
profesorów nadzwyczajnych UW.
Dziekanat otrzymał oficjalne pismo CKK zatwierdzające habilitację dr Zofii Barbary Liberdy.
Prof. Włodzimierz Siwiński otrzymał od Rektora UW dyplom z okazji jubileuszu 40-lecia pracy na
Uniwersytecie Warszawskim.
Budowa nowego budynku Wydziału jest już na ukończeniu. Oficjalne otwarcie obiektu przewidziane jest
na koniec października. Znajdują się w nim m.in. trzy aule – na 210, na 110 i na 50 osób. Do nowego
budynku zostanie również przeniesiony Dziekanat ds. Studenckich, co zwolni skrzydło w starym
budynku i pozwoli wykorzystać opuszczone pomieszczenia dla celów dydaktycznych. W starym
budynku przewidywana jest instalacja windy.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW zawierało informację, że Senat przyjął misję Uniwersytetu i
obecnie trwa dyskusja nad nowym dokumentem, Strategią UW. Rektorzy przedstawiając sytuację
finansową Uniwersytetu, zwrócili uwagę na niepewność dotyczącą wysokości dotacji w końcówce roku
bieżącego oraz w przyszłym roku kalendarzowym. Dotacja jest wypłacana sukcesywnie, a nie w
całości, i w związku z kryzysem finansów państwa istnieje spore ryzyko, że część przyznanych już
środków zostanie cofnięta.
Podczas posiedzenia Senatu UW prof. Marian Wiśniewski wystąpił z interpelacją dotyczącą umów
zawartych między SGH i wydziałami Uniwersytetu: Wydziałem Prawa i Administracji, Wydziałem
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziałem Psychologii. Są to porozumienia o wymianie
studentów w ramach studiów równoległych. Z punktu widzenia WNE jest to sytuacja groźna i
niepokojąca, zwłaszcza gdy podejmowane próby podobnych porozumień przez WNE napotykają na
opory (np. Wydziału Prawa). Zgłoszona interpelacja miała na celu uregulowanie zasad zawierania
takich umów. Prof. Wiśniewski uważał, że podstawową zasadą powinna być klauzula najwyższego
uprzywilejowania, która daje jednostkom Uniwersytetu takie same prawa, jakie otrzymują w wyniku
różnych porozumień jednostki zewnętrzne.
W czasie wakacji Uniwersytet prowadził akcję na rzecz powodzian i ufundował kolonie letnie dla dzieci
ze wsi dotkniętych klęską. Łącznie wydano 55 tysięcy złotych, natomiast zbiórka pieniędzy przyniosła
jedynie 35 tysięcy złotych. Organizatorzy akcji liczą na dalszą ofiarność pracowników Uniwersytetu.

Prof. Marian Wiśniewski zreferował zamierzenia zespołu dziekańskiego w roku akademickim 2001/2002.
Kluczową sprawą jest akredytacja, która będzie wymagała ze strony Wydziału wielu wysiłków. Prof.
Wiśniewski wspomniał o zachętach Rektora Maciejewskiego do sprostania akredytacji brukselskiej Center
of Excellence. Kontynuowana będzie wewnętrzna ewaluacja kierunków studiów. Wydział zamierza
rozszerzyć paletę wspólnych kierunków studiów z innymi wydziałami, np. niedługo zostanie sfinalizowana
umowa z Wydziałem Zarządzania o wspólnych studiach menedżersko-ekonomicznych. Podobną ofertę
złożył Wydział Psychologii oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Władze dziekańskie planują
również dokonanie reformy studiów zaocznych II stopnia, co polegać będzie m.in. na wydłużeniu czasu
studiów do 2 lat, przebudowaniu programu studiów. W odniesieniu do kwestii organizacji badań prowadzona
będzie polityka, która nakłada na katedry większą rolę w inicjowaniu badań. W najbliższym roku
kalendarzowym zmienione zostaną zasady przyznawania środków na BST. Władze dziekańskie proponują
podział otrzymanych na BST środków między następujące cele:
· bibliotekę, z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism,
· organizację konferencji,

·
·
·

·

dofinansowanie grantów przyznanych przez KBN,
dofinansowanie przedsięwzięć, które prowadzą do składania aplikacji na granty,
katedry (wysokość przyznanych katedrze środków zależeć będzie od liczby zdobytych punktów KBNowskich, natomiast podział tych środków w obrębie katedr będzie zależał od decyzji kierowników tych
katedr),
rezerwę Dziekana, której celem jest wsparcie inwestycji kadrowych w katedrach oraz wsparcie
powstających zespołów badawczych.

3.

Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego z działalności Studium
Doktoranckiego. W sprawozdaniu prof. Maciejewski poinformował, że w ubiegłym roku akademickim
doktoraty obroniło 8 słuchaczy Studium, 1 osoba została skreślona z listy słuchaczy i 1 osoba sama
zrezygnowała. 7 słuchaczy Studium przebywa na stypendiach poza Polską. Studenci I roku Studium mieli
obowiązek zaliczyć 3 kursy: Mikroekonomię, Makroekonomię, Ekonometrię. Wspólnie z SGH
zorganizowano także 4 kursy do wyboru, na które jednak uczęszczało niewielu słuchaczy Studium, co jest
bardzo niepokojące. Niepokojąco niska jest również aktywność naukowa słuchaczy Studium (np. udział w
konferencjach). W tym roku akademickim o przyjęcie na I rok Studium ubiegało się 22 kandydatów, z czego
zostało przyjętych 10 osób. Obecnie Studium liczy sobie 38 słuchaczy (10 osób na I roku, 7 osób na II roku,
9 osób na III roku, 6 osób na IV roku i 6 osób na V roku). Prof. Maciejewski zaprosił wszystkich
zainteresowanych tematyką powstających doktoratów do udziału w seminariach doktoranckich, które
odbywają się w poniedziałki o godz. 15.00. Dokładny plan seminariów znajduje się na tablicy ogłoszeń na IV
piętrze.

4.

Prof. dr hab. Urszula Sztanderska złożyła sprawozdanie z rekrutacji w roku 2001. Na Wydział zdawało
2114 kandydatów, z czego przyjęto na studia dzienne 190 osób, na studia przemienne 5 osób i na studia
wieczorowe 266 osób. Wśród kandydatów zaobserwowano przewagę kobiet (65%). Przewaga ta widoczna
jest również wśród studentów przyjętych na Wydział (54% kobiet na studiach dziennych i 68% na studiach
wieczorowych). 45% studentów I roku pochodzi spoza Warszawy i jej najbliższych okolic. Na I roku
przeważającą większość stanowią absolwenci liceów (83%). Tegoroczni maturzyści stanowią 62% ogółu
osób przyjętych na I rok. Granicą punktową, która zapewniała przyjęcie na studia dzienne, było 67,84 pkt.,
natomiast na studia wieczorowe 35 pkt. Średnia różnica punktowa między studentami dziennymi a
wieczorowymi wynosiła około 20 pkt.

Prof. Sztanderska zgłosiła pod głosowanie uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego. We wniosku
określono następujące limity rekrutacji:
·
Na kierunek ekonomia na I rok studiów zaocznych II stopnia w roku akademickim 2001/2002 – 140
miejsc, w tym 80 miejsc bez egzaminu wstępnego dla absolwentów studiów I stopnia WNE UW, którzy
uzyskali dyplom z wynikiem dobrym i bardzo dobrym;
· W ramach wspólnej rekrutacji na kierunki: ekonomi, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria na
rok akademicki 2002/2003:
· 180 miejsc na studia dzienne,
· 5 miejsc na studia przemienne,
· 255 miejsc na studia wieczorowe.
·
Na kierunek ekonomia w ramach dziennych jednoczesnych studiów ekonomiczno-matematycznych
prowadzonych wspólnie z WMiM UW – 50 miejsc.
W uchwale stwierdzono, że Rada Wydziału przyjmuje, iż w przypadku uruchomienia wspólnie z Wydziałem
Zarządzania UW jednoczesnych studiów ekonomiczno-menedżerskich limit miejsc w rekrutacji na I rok tych
studiów na kierunku ekonomia w roku akademickim 2002/2003 wyniesie 50. Uchwała zawiera także propozycję
wprowadzenia przez Radę Wydziału zasady, iż przyjętymi na I rok studiów dziennych nie mogą być osoby, które
co najmniej dwukrotnie zostały skreślone z listy studentów WNE UW.
Prof. Andrzej Jezierski zwrócił uwagę na kłopoty językowe studentów zagranicznych. Prof. Sztanderska
zaproponowała wprowadzenie zasady, aby warunkiem przyjęcia na studia była rozmowa kwalifikacyjna, która
pokaże w jakim stopniu dana osoba opanowała język polski.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek prof. Sztanderskiej dotyczący

postępowania rekrutacyjnego.
5.

Rada Wydziału podjęła decyzję o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Niny Siemieniuk. W
głosowaniu tajnym oddano 29 głosów, w tym 26 za, 3 głosy wstrzymujące się.

6.

Rada Wydziału podjęła decyzję o powołaniu Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Krystyny IglickiejOkólskiej. W skład Komisji weszli:
· prof. dr hab. Wojciech Maciejewski – przewodniczący Komisji,
· prof. dr hab. Brunon Górecki,
· prof. dr hab. Andrzej Lubbe,
· prof. dr hab. Mieczysław Socha,
· prof. dr hab. Urszula Sztanderska.
Jednocześnie Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, przy trzech głosach wstrzymujących się, podjęła decyzję o
kasacji wcześniejszej uchwały Rady Wydziału, która dotyczyła konieczności przedstawiania prac doktorskich i
habilitacyjnych w języku polskim.
7.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Agnieszki Kopańskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze
Bankowości i Finansów. W głosowaniu tajnym oddano 35 głosów, wszystkie za.

8.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Jana Raczki na stanowisku adiunkta w Katedrze
Mikroekonomii. W głosowaniu tajnym oddano 36 głosów, w tym 35 za, 1 głos wstrzymujący się.

9.

Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Grzegorzowi Gałkowi, który obronił pracę
doktorską pt. Ekonomiczne aspekty regulacji prawnej spółki komandytowej w Polsce w latach 19911999. W głosowaniu tajnym oddano 29 głosów, w tym 28 za, 1 głos wstrzymujący się.

10. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Jerzemu Mycielskiemu, który obronił pracę
doktorską pt. Modelowanie załamań strukturalnych za pomocą wektorowego mechanizmu korekty
błędów. W głosowaniu tajnym oddano 29 głosów, w tym 27 za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
11. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Piotrowi Ważniewskiemu, która obronił
pracę doktorską pt. Przemiany struktury rzeczowej tworzenia PKB a wzrost gospodarczy. W
głosowaniu tajnym oddano 29 głosów, w tym 16 za, 4 przeciw, 8 głosów wstrzymujących się, 1 głos
nieważny.
12. Rada Wydziału podjęła decyzję o nostryfikowaniu dyplomów mgr Marzeny Rostek (Katholieke Universiteit
Leuven) i mgr Radosława Pilskiego (Katholieke Universiteit Leuven). W głosowaniu tajnym za
nostryfikacją dyplomu mgr Rostek oddano 29 głosów, w tym 26 za, 2 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. W
głosowaniu tajnym za nostryfikacją dyplomu mgr Pilskiego oddano 29 głosów, w tym 26 za, 2 przeciw, 1 głos
wstrzymujący się. W związku z tym punktem posiedzenia na forum Rady Wydziału zawiązała się krótka
dyskusja dotycząca zasad nostryfikacji.
13. W punkcie Sprawy różne poruszono następujące kwestie:
Otworzone zostały konkursy na stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Gospodarczej oraz w Katedrze
Statystyki i Ekonometrii.
Rada Wydziału wytypowała doc. Zbigniewa Chrupka do prac w Międzyuczelnianej Komisji Wyborczej.
Ustalona została nowa stawka dydaktyczna w wysokości 100 zł/godz. Nowe stawki za wypromowaną
pracę magisterską i dyplomową wynoszą kolejno 400 zł i 300 zł. Recenzje będą płatne 100 zł za pracę
magisterską i 80 zł za pracę dyplomową.
Rada Wydziału podjęła decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy Studium Doktoranckiego Agnieszki
Kopańskiej, Marcina Gruszczyńskiego i Jana Rączki w związku z uzyskaniem stopni doktorskich.
Rada Wydziału wyraziła zgodę na prowadzenie przez dr Andrzeja Cieślika seminarium magisterskiego.
Rada Wydziału wnioskowała o nadanie dyplomów z wyróżnieniem dwóm absolwentkom, które spełniły

odpowiednie kryteria. Są to:
· mgr Aneta Pląsek (zaoczne studia magisterskie),
· mgr Joanna Modelowska (studia dzienne).
Dr hab. Barbara Liberda zaprosiła zebranych na spotkanie ze studentami z programu Erasmus, które
odbędzie się 24 października o godz. 18.30 w Klubie.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

