Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 30 maja 2001 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Radzie Wydziału Informacje Dziekana:
¨ Prof. dr hab. Zbigniew Wiszniewski otrzymał honorowy dyplom z okazji 45-lecia pracy na UW. Podobne

dyplomy Dziekan wręczył prof. dr. hab. Krzysztofowi Opolskiemu i prof. dr. hab. Andrzejowi
Wieczorkiewiczowi z okazji 30 lat pracy na Uniwersytecie.
¨

Rozpoczęła pracę Komisja Regulaminowa WNE UW. Wstępny projekt nowego Regulaminu WNE
będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Teksty Regulaminu będą dostępne w Dziekanacie oraz w
Bibliotece. Osoby zainteresowane proszone są o składanie uwag i sugestii w terminie do 20 czerwca.

¨

Odbyło się spotkanie dziekanów WNE i Wydziału Zarządzania UW dotyczące współpracy w zakresie
łączenia pewnych wykładów prowadzonych w języku angielskim oraz wykładów dla słuchaczy Studiów
Doktoranckich obu wydziałów. Ustalono, że zostanie przygotowany projekt jednolitych studiów
ekonomiczno-menedżerskich. Od pewnego czasu podobne pertraktacje są prowadzone z Wydziałem
Prawa i Administracji UW. Dotyczą one utworzenia kierunku ekonomiczno-prawnego.

¨

Zmieniły się zasady finansowania czasopism w BUW-ie. Do tej pory BUW prenumerował czasopisma
ekonomiczne, które finansowała centrala UW. Od bieżącego roku koszt tej prenumeraty (prawie 40 000
zł) musi ponosić WNE.

¨ WNE wspólnie z Wydziałem Zarządzania dokonał zakupu elektronicznej bazy czasopism. W ramach bazy

istnieje dostęp do pełnych tekstów artykułów z dziedziny ekonomii. W ofercie BUW-u również znajduje
się podobna baza czasopism. Przygotowany zostanie dokładny raport określający szczegółowo jakie
czasopismo i w jakiej bazie jest dostępne. Poważnym utrudnieniem jest jednak brak dostępu do baz za
pośrednictwem internetu z domów.
¨

Wiele osób sygnalizuje problem znacznych różnic między poziomem studentów studiów dziennych i
wieczorowych. Podjęto działania mające na celu zniwelowanie tych różnic. Polegają one np. na
oferowaniu dodatkowych zajęć wyrównawczych.

¨ Wszyscy pracownicy są proszeni o zgłaszanie propozycji zajęć w przyszłym roku akademickim do końca

maja br. Do końca czerwca br. należy złożyć w Sekretariacie dokładne sylabusy zajęć.
¨

Prof. Wiśniewski przedstawił Radzie Wydziału sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW. Odbyło się
głosowanie w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Brunona
Góreckiego. Senat głosował jednogłośnie za. Dyskutowano również problem przebudowy starego gmachu
BUW-u. Rektor podtrzymał deklarację przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników UW w
roku bieżącym. Poszczególne wydziały mają czas na zgłaszanie kandydatów do 15 września br. Kolejną
poruszaną kwestią była zmiana zasad nauczania języków obcych na Uniwersytecie. Postanowiono
zwiększyć liczbę godzin nauki języków do 240 h dla studentów studiów dziennych. Koszt tych zajęć
ponosi centrala UW. Koszt lektoratów dla studentów płatnych ponoszą poszczególne wydziały. Dalsze
zmiany zasad finansowania lektoratów spowodują pojawienie się możliwości stworzenia przez WNE
własnej kadry lektorów. Wydział planuje wprowadzenie zasady, według której egzamin z języka
angielskiego byłby obligatoryjny dla wszystkich studentów.

2. Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej WNE w roku 2000.
3.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu prof. dr. hab. Mariana Wiśniewskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nie określony.

4.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjęła decyzję o wyznaczeniu recenzentów dorobku
naukowego dr. hab. Mieczysława Sochy i dr. hab. Urszuli Sztanderskiej w związku z zatrudnieniem na
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. W obu
przypadkach recenzentami zostali: prof. dr hab. Marek Okólski oraz prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski.

5.

Rada Wydziału podjęła decyzję o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Niny Siemieniuk oraz dokonała

wyboru recenzentów dorobku naukowego dr Siemieniuk. Recenzentami zostali: prof. dr hab. Tadeusz
Kasprzak, prof. dr hab. Nina Łapińska-Sobczak oraz prof. dr hab. Jerzy Sikorski.
6. Rada Wydziału nadała mgr. Marcinowi Gruszczyńskiemu stopień doktora nauk ekonomicznych.
7.

Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu mgr. Marka Pęczkowskiego na stanowisku wykładowcy w
Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.

8.

Rada Wydziału otworzyła konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu
Zagranicznego.

9.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, wyznaczyła prof. dr hab. Zbigniewa Wiszniewskiego
na egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii dla mgr Grzegorza Gałka.

10. Sprawy różne.
Rada Wydziału zaakceptowała zmianę w programie studiów polegającą na wydłużeniu do 60 h wykładu
Finansowanie korporacji dla specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa kierunku Ekonomia.
Rada Wydziału przychyliła się do prośby prof. dr. hab. Jacka Kochanowicza i przedłużyła mu na następny
rok akademicki bezpłatny urlop naukowy.
Prof. dr hab. Zofia Morecka poinformowała o konkursie Instytutu Pracy na najlepsze prace magisterskie i
doktorskie poświęcone problematyce pracy i polityki społecznej.
Przedstawicielka Samorządu Studenckiego poinformowała Radę Wydziału o utworzeniu internetowego
serwisu dla studentów Wydziału. Zwróciła się z prośbą o zamieszczanie w nim wymagań wykładowców
odnośnie egzaminów. Wyraziła także nadzieję, że kierownicy specjalizacji ustalając listę zajęć będą
uwzględniać także zapotrzebowanie zgłaszane przez studentów.
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