Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 19 czerwca 2002 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
· Okolicznościowe dyplomy z okazji długoletniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim otrzymali: prof.
dr hab. Józef Oleński za 30 lat pracy na UW oraz prof. dr hab. Zbigniew Hockuba za 20 lat pracy na
UW.
·

Prof. Wiśniewski poinformował o stanie rekrutacji. Na Wydział zgłosiła się zaskakująco duża liczba
kandydatów (ok. 3400 osób), co stanowi spore wyzwanie organizacyjne w trakcie egzaminów i
wymaga ścisłego podporządkowania się otrzymanym przydziałom na obsadę sal.

· Rektor UW zwrócił się z pismem zawierającym prośbę o uzupełnienie przez nauczycieli akademickich
potwierdzenia faktu pracy poza UW i wskazanie głównego miejsca pracy. Ankieta na ten temat
zostanie przekazana pracownikom wewnętrzną pocztą.
·

Prof. dr hab. Urszula Sztanderska zorganizowała spotkanie z Samorządem Studenckim dotyczące
oszustw egzaminacyjnych. Od nowego roku akademickiego planuje się uruchomienie kampanii pod
hasłem Zero tolerancji dla oszustw egzaminacyjnych. Wiążą się z tym pewne zobowiązania dla
egzaminatorów, np. jasnego i precyzyjnego formułowania wymagań egzaminacyjnych i zaliczeniowych.

·

Podczas posiedzenia Senatu, po wysłuchaniu sprawozdania Rektora UW z 3-letniej kadencji,
udzielono absolutorium zespołowi rektorskiemu. Ponadto, Rektor poinformował zebranych o
przygotowywanym zarządzeniu, które nakłada na magistrantów obowiązek składania prac
magisterskich również w formie elektronicznej. Celem tego zarządzenia jest stworzenie bazy danych,
która byłaby pomocna w znajdowaniu i ujawnianiu prac pisanych niesamodzielnie (plagiatów).

2.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie z działalności zespołu
dziekańskiego w latach 1999-2002 i burzliwymi oklaskami wyraziła swoje uznanie dla pracy władz
dziekańskich.

3.

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz zreferował program Jednoczesnych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich
prowadzonych wspólnie przez WNE i Wydział Zarządzania UW. Studia będą obejmować dwie grupy
ćwiczeniowe (ok. 50 osób). Udział WNE skupiać się będzie wokół bloku Ekonomia i Narzędzia, udział
Wydziału Zarządzania dotyczyć będzie bloków Prawo, Rachunkowość i finanse oraz Organizacja i
zarządzanie. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na niedociągnięcia i wady programu. Dostrzeżono, że
liczba zajęć oferowanych przez WNE jest znacząco mniejsza niż zajęć oferowanych przez Wydział
Zarządzania. Wady programu polegają również na niekorzystnym dla WNE podziale bloków
tematycznych do obsady. Wyrażono obawę, że bloki prowadzone przez Wydział Zarządzania dominują
na starszych latach studiów, a więc w momencie wyboru przez studentów seminariów magisterskich, co
grozi brakiem magistrantów na WNE. Pojawiały się opinie, że Wydział dysponuje pracownikami
kompetentnymi w prowadzeniu zajęć należących do bloków, które w programie określono jako domenę
Wydziału Zarządzania. W związku z tym postulowano konieczność podjęcia negocjacji z Wydziałem
Zarządzania w sprawie możliwości prowadzenia tych zajęć przez pracowników WNE. Ponadto,
podniesiono kwestię braku w programie studiów wielu ważnych przedmiotów, np. ubezpieczeń, analiz
ekonomicznych, socjologii, psychologii społecznej. Pewien problem stanowi także zbyt mała liczba
godzin zajęć z niektórych przedmiotów (wykład z Mikroekonomii I, ćwiczenia z Makroekonomii II).

Pojawił się również głos podważający sens powoływania studiów ekonomiczno-menedżerskich, chociaż
inni dyskutanci uważali ideę utworzenia studiów tego rodzaju za bezspornie słuszną i właściwą. Tej opinii
towarzyszyła troska o to, aby Wydział nie utracił w wyniku niekorzystnych ustaleń z Wydziałem
Zarządzania wpływu na charakter samych studiów i na sylwetkę ich absolwenta. Wpływ ten może
wyrażać się np. obecnością na trzecim, czwartym i piątym roku studiów przedmiotów wykładanych przez
pracowników WNE.
W obronie przedłożonego programu zwrócono uwagę, że został on przygotowany w ten sposób, iż
WNE oferuje przedmioty, które wykłada bardzo dobrze, a Wydział Zarządzania takie zajęcia, których
nie ma na WNE. Prof. Żylicz stwierdził, że program, będąc pewnym kompromisem, jest dla WNE
korzystny, także jeśli chodzi o podział przedmiotów nauczanych przez WNE i Wydział Zarządzania w
poszczególnych semestrach studiów (koszt zajęć na wcześniejszych latach studiów jest niższy niż na
latach późniejszych). Prof. Wiśniewski dodał, że program będzie można modyfikować w przyszłości, a
obecna dyskusja nie powinna dotyczyć obsady poszczególnych zajęć i wkładu obu wydziałów w
realizację programu, lecz zasadniczo samego programu.
Po dyskusji Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach wstrzymujących się, przyjęła
zaproponowany program Jednoczesnych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich.
4.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęła zmiany w programie studiów. Dotyczyły
one rozszerzenia zajęć z ekonometrii o 30 godzin (poza kierunkiem Informatyka i Ekonometria),
rozszerzenia zajęć z finansów do 120 godzin (dodatkowe ćwiczenia w semestrze V w wymiarze 30
godzin) oraz przesunięcia Logiki z semestru II na semestr I. Jednocześnie prof. Wiśniewski zapowiedział
rewolucję programową w nauczaniu języków obcych. Będą one nauczane przez 3 lata po 4 godziny
tygodniowo. Język angielski będzie traktowany jako podstawowy język zawodowy i obowiązkowy dla
wszystkich studentów. Nauka tego języka obejmie 6 poziomów nauczania, z założonym postępem w
nauce przynajmniej o jeden poziom w ciągu roku. Wydział będzie oferował również płatne lektoraty z
innych języków.

5.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się,
upoważniła Dziekana do zmiany kryteriów przyjmowania na studia wieczorowe w trakcie rekrutacji (do
obniżenia, odpowiednio do potrzeb, progu punktowego przyjęć na studia wieczorowe).

6.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się, powołała Katedrę
Demografii. Kierownikiem Katedry będzie prof. dr hab. Marek Okólski. W jej skład, oprócz prof.
Okólskiego, wejdzie początkowo dwóch adiunktów oraz dwóch doktorantów.

7.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjęła decyzję o przedłużeniu zatrudnienia
pracownikom kontraktowym WNE. Przedłużenie to dotyczy następujących osób:
· doc. Zbigniew Chrupek – ¾ etatu,
· prof. Marian Daniluk – ¼ etatu,
· dr Dorota Dobija – ½ etatu,
· dr Agnieszka Dobroczyńska – ½ etatu,
· prof. Michał Dobroczyński – cały etat,
· prof. Brunon Górecki – cały etat,
· prof. Andrzej Jezierski – ½ etatu,
· prof. Tadeusz Kasprzak – ¾ etatu,
· dr Zofia Kazimierczak – ½ etatu,

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

prof. Jerzy Kleer – cały etat,
prof. Joanna Kotowicz-Jawor – ½ etatu,
mgr Rafał Kozłowski – cały etat,
prof. Aleksander Łukaszewicz – ¾ etatu,
dr Tadeusz Miłosz – cały etat,
prof. Zofia Morecka – ½ etatu,
dr Barbara Petz – ½ etatu,
prof. Zdzisław Sadowski – ¼ etatu,
prof. Adam Szeworski – ¼ etatu,
prof. Władysław Sztyber – ¾ etatu,
dr Katarzyna Tymowska – ½ etatu,
prof. Zbigniew Wiszniewski – 2/3 etatu.

8.

Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego w
związku z zatrudnieniem go na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Finansów i Bankowości.
Recenzentami w głosowaniu jawnym wybrano (przy 1 głosie wstrzymującym się): prof. dr hab. Witolda
Kozińskiego oraz prof. dr hab. Józefa Garczarczyka.

9.

Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. Zbigniewa Hockuby w
związku z zatrudnieniem go na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nie określony w Katedrze
Historii Myśli Ekonomicznej. Recenzentami w głosowaniu jawnym wybrano (przy 1 głosie
wstrzymującym się): prof. dr hab. Aleksandra Łukaszewicza oraz prof. dr hab. Ryszarda Rapackiego.

10. Rada Wydziału podjęła decyzję o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Krystyny IglickiejOkólskiej. W głosowaniu tajnym oddano 32 głosy, w tym 28 za, 2 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
11. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Katarzynie Dąbrowskiej. W
głosowaniu tajnym oddano 35 głosów, w tym 34 za, 1 głos wstrzymujący się.
12. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Joannie Siwińskiej-Gorzelak. W
głosowaniu tajnym oddano 31 głosów, w tym 30 za, 1 głos wstrzymujący się. Rada podjęła decyzję o
wyróżnieniu Joanny Siwińskiej-Gorzelak przez skierowanie wniosku o nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu.
13. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Przemysławowi Woźniakowi. W
głosowaniu tajnym oddano 32 głosy, w tym 31 za, 1 głos wstrzymujący się.
14. Rada Wydziału podjęła decyzję o zmianie tytułu pracy doktorskiej mgr Mikołaja Herbsta. Nowy temat
ustalono w brzmieniu: Złożone wskaźniki koniunktury dla obszarów metropolitalnych na
przykładzie obszaru metropolitalnego Warszawy. W głosowaniu tajnym oddano 34 głosy, w tym 29
za, 5 wstrzymujących się.
15. Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Herbsta. W głosowaniu
tajnym wybrani zostali: prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz (oddano 33 głosy, w tym 30 za, 1
przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 głos nieważny) oraz prof. dr hab. Tadeusz Markowski (oddano 30
głosów, w tym 23 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, 5 głosów nieważnych). Jednocześnie ustalono, że
obrona rozprawy odbędzie się przed komisją prof. dr hab. Andrzeja Jezierskiego, a egzaminatorem z
ekonomii będzie prof. dr hab. Władysław Sztyber.

16. Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Bartczak. W głosowaniu
tajnym wybrani zostali: dr hab. Jerzy Śleszyński (oddano 33 głosy, w tym 27 za, 1 przeciw, 1
wstrzymujący się, 4 głosy nieważne) oraz prof. dr hab. Stanisław Czaja (oddano 32 głosy, w tym 28 za,
1 wstrzymujący się, 3 głosy nieważne). Ustalono, że obrona rozprawy odbędzie się przed komisją prof.
dr hab. Tadeusza Kasprzaka.
17. Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Katarzyny Dąbrowskiej na stanowisku adiunkta w
Katedrze Bankowości i Finansów (na czas określony – 1 rok). W głosowaniu tajnym oddano 37
głosów, wszystkie za.
18. Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Joanny Siwińskiej-Gorzelak na stanowisku adiunkta w
Katedrze Ekonomii Sfery Publicznej (na czas określony – 1 rok). W głosowaniu tajnym oddano 36
głosów, wszystkie za.
19. Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu mgr Katarzyny Kowalskiej, która pod kierunkiem prof. dr
hab. Zbigniewa Hockuby przygotowuje rozprawę doktorską pt. Koordynowana opieka zdrowotna i
próby jej wdrażania w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne. W głosowaniu tajnym oddano
32 głosy, w tym 30 za, 1 przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
20. Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu mgr Elżbiety Płusy, która pod kierunkiem prof. dr hab.
Marka Bednarskiego przygotowuje rozprawę doktorską pt. Powierzanie podmiotom zewnętrznym
działań związanych z zarządzaniem kadrami a efektywność przedsiębiorstwa. W głosowaniu tajnym
oddano 32 głosy, w tym 30 za, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos nieważny.
21. Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu mgr Moniki Tkaczyk, która pod kierunkiem prof. dr hab.
Tomasza Stankiewicza przygotowuje rozprawę doktorską pt. Dylematy reprywatyzacji w Polsce w
latach 1990-2000. W głosowaniu tajnym oddano 29 głosów, w tym 26 za, 2 przeciw, 1 głos
wstrzymujący się.
22. Sprawy różne:
·
Rada Wydziału wyraziła zgodę na prowadzenie przez dr Krzysztofa Kostro samodzielnych
seminariów licencjackich i magisterskich.
·
Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie urlopu dr Jarosława Pietrasa o następny rok
akademicki i prof. dr hab. Jacka Kochanowicza o następny semestr.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

