Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 18 grudnia 2002 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
-

Dziekan poinformował Radę Wydziału, że Senat UW na swoim posiedzeniu zatwierdził na stanowiska
profesorów zwyczajnych Krzysztofa Opolskiego i Tomasza Żylicza, przedłużył zatrudnienie na
stanowisku profesora UW dla Zbigniewa Hockuby oraz zatrudnił na okres 5 lat na stanowisku
profesora UW Zofię Barbarę Liberdę.

-

W związku z wymogami akredytacyjnymi dziekan przedstawił informację o stanie osobowym
samodzielnych pracowników naukowych na WNE. Wydział spełnia owe kryteria jedynie z niewielkim
naddatkiem (26 zatrudnionych na 24 wymaganych). W tym kontekście dziekan zwrócił się do
kierowników katedr z prośbą o określenie perspektyw promocji nowych habilitantów.

-

Dziekan przedstawił informację na temat VI programu ramowego. Wydział w V programie ramowym
miał 3 programy, co łączyło się nie tylko z prestiżem, ale również z wymiernymi korzyściami
finansowymi. Niestety w VI programie pogarszają się warunki dla nauk społecznych, w tym ekonomii.
Ze względu na zmieniające się preferencje Unii (ukierunkowanie na duże zintegrowane programy - tzw.
centra doskonałości - przede wszystkim z kręgu nauk ścisłych) realna możliwość uczestnictwa w VI
programie ramowym związana jest jedynie z mniejszymi projektami rozpatrywanymi podczas konkursu
kwietniowego. W związku z koniecznością szybkiego składania aplikacji dziekan zapowiedział
spotkanie informacyjne na 30 grudnia 2002 r. Na tym spotkaniu zostaną m.in. przedstawione tematy,
które mogą być podjęte przez zespoły z WNE. Dziekan zaapelował również do pracowników WNE o
zgłaszanie swoich kandydatur do grupy ekspertów oceniających projekty do programów ramowych.

2.

Prof. Urszula Sztanderska przedstawiła projekt reformy studiów zaocznych dotyczący zasad rekrutacji
oraz programu studiów (w załączeniu).

W dyskusji nad projektem prof. Igor Timofiejuk wyraził wątpliwości odnośnie propozycji uruchamiania zajęć
uzupełniających różnice programowe dla przyjętych kandydatów. Zdaniem prof. Timofiejuka osoby
prezentujące niższy poziom nie powinny być przyjmowane na studia. Prof. Władysław Sztyber zgłosił
propozycję uzupełnienia programu studiów o „Prawo finansowe”. Zdaniem prof. Sztybera włączenie tego
przedmiotu do programu jest bardziej uzasadnione niż wprowadzenie na studia zaoczne „Prawa cywilnego”.
Prof. Barbara Liberda zwróciła uwagę na niespójność programową w przypadku zajęć z Mikroekonomii II i
Makroekonomii II, które zostały wprowadzone na studia magisterskie, a zarazem są w programie studiów
licencjackich.
Prof. Sztanderska odpowiadając prof. Timofiejukowi podkreśliła, że zróżnicowanie poziomu kandydatów
jest bardzo duże, co jest konsekwencją rozpowszechnienia się studiów wyższych. Uruchomienie zajęć
uzupełniających daje szansę nadrobienia braków słabszym kandydatom, spośród tych którzy zostali przyjęci
na studia. Na wątpliwości prof. Sztybera odnośnie wprowadzenia do programu „Prawa cywilnego” prof.
Sztanderska odpowiedziała, że nastąpiło to po konsultacji z dziekanem wydziału prawa, który zasugerował,
iż prawo cywilne będzie najbardziej odpowiednie dla kierunku studiów zorientowanego na ekonomikę
przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na pytanie prof. Liberdy prof. Sztanderska podkreśliła, że zajęcia z
Mikroekonomii II i Makroekonomii II są nieobecne w programie nauczania wielu szkół wyższych, których
absolwenci będą kandydatami na studia zaoczne przy WNE UW.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym przyjęła większością głosów program reformy studiów zaocznych
(głosowało: 41, za: 38, przeciw: 0, wstrzymało się: 3).

3.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła sprawozdanie prof. dr hab. Aleksandra Łukaszewicza z prac
komisji ds. rekrutacji na studia doktoranckie (sprawozdanie w załączeniu). W związku z uwagami komisji
prof. dr. hab. Wojciech Maciejewski zobowiązał się opracować nowy regulamin przyjęć na studia
doktoranckie.

4. Dziekan przedstawił propozycję utworzenia wspólnie z wydziałami prawa i zarządzania Podyplomowego
Studium „Ekonomia, prawo i zarządzanie w biznesie”. Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła propozycję
dziekana.
5.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła informację prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej nt. ankietowania
zajęć (informacja w załączeniu).

6.

Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła informację prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej nt. akredytacji
(informacja w załączeniu). Jednocześnie Rada przyjęła wniosek o upoważnienie Komisji Dydaktycznej
WNE do przeprowadzenia zmian w przydziale punktów transferowych ECTS. Rada zaakceptowała
również zmiany w programie zajęć zaproponowane przez prof. Urszulę Sztanderską (podniesienie
wymiaru godzin przedmiotu „Informatyka” o 15, utworzenie ćwiczeń z przedmiotu „Teoria wyboru
publicznego”, zlikwidowanie zajęć z przedmiotu „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa”).

7. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała na kierownika Katedry Demografii prof. dr hab. Marka
Okólskiego (głosowało: 48, za: 45, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).
8. Rada jednogłośnie powołała Komisję ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora
nauk ekonomicznych dr hab. Józefowi Oleńskiemu. W skład Komisji weszli prof. prof. Marek Okólski
/przewodniczący/, Witold Koziński, Wojciech Maciejewski, Krzysztof Opolski oraz Tomasz Żylicz.
9. W związku z zatrudnieniem na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab.
Mirosławy Lasek Rada Wydziału jednogłośnie powołała na recenzentów dorobku naukowego prof.
Lasek: prof. dr hab. Brunona Góreckiego oraz prof. dr hab. Wiesława Grudzewskiego (SGH).
10. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
mgr Magdalenie Kaniewskiej (głosowało: 30, za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).
11. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego mgr Bogdana
Kostro, który pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Dobroczyńskiego przygotowuje rozprawę
doktorską pt. Determinanty zdolności konkurencyjnej gospodarki Węgier w procesie integracji z
rynkiem Unii Europejskiej. (głosowało: 30, za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, nieważnych: 0).
12. W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Anny Bartczak na stanowisku
adiunkta w Katedrze Mikroekonomii (głosowało: 49, za: 46, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3,
nieważnych: 0).
13. Sprawy różne:
Prof. Marek Okólski podziękował za powołanie go na stanowisko kierownika niedawno utworzonej
Katedry Demografii, podkreślając, że Rada swoją decyzją z listopada powołała pierwszą Katedrę
Demografii w Polsce.
-

dziekan poinformował, że Komisja egzaminu magisterskiego i licencjackiego przyznała Małgorzacie

Juchniewicz-Rembelskiej dyplom licencjacki z wyróżnieniem oraz Jackowi Sudzie, Magdalenie
Bruszczyńskiej, Tomaszowi Michalakowi i Agnieszce Muszyńskiej dyplomy magisterskie z
wyróżnieniem.
Protokółował
Dr Maciej Tymiński

