Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 27 czerwca 2001 r.
l. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski wręczył prof. dr hab. Brunonowi Góreckiemu okolicznościowy dyplom z
okazji otrzymania stanowiska profesora zwyczajnego. Dziekan przekazał także dwóm członkom Rady
Wydziału, prof. dr hab. Andrzejowi Jezierskiemu oraz prof. dr hab. Władysławowi Sztyberowi pisma
zawiadamiające o osiągnięciu wieku emerytalnego.
W Informacjach Dziekana prof. Wiśniewski poinformował członków Rady o terminie i miejscu konferencji
wydziałowej. W tym roku odbędzie się ona w dniach 28-30 września w Nowogrodzie. Dzień przed
rozpoczęciem konferencji, 27 września, będzie miała miejsce wydziałowa inauguracja roku akademickiego.
Inauguracyjny wykład wygłosi w sali im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum prof. dr hab. Jan Jakub
Michałek. Prof. Wiśniewski przypomniał, że z końcem czerwca upływa termin składania sylabusów zajęć na
najbliższy rok akademicki.
Prof. Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW:
Tegoroczna liczba kandydatów na WNE jest zbliżona do liczby kandydatów z ubiegłego roku, co
wobec faktu spadku liczby chętnych do nauki w innych szkołach ekonomicznych, jest powodem do
zadowolenia.
Głównym punktem obrad Senatu było sprawozdanie Rektora UW z działalności w ubiegłym roku.
Zwrócono w nim m.inn. uwagę na spadek liczby doktoratów i habilitacji oraz na ogólny spadek
aktywności naukowej pracowników UW.
2. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła decyzję o przedłużeniu na rok umów o pracę
pracownikom kontraktowym WNE. Przedłużenie to dotyczy następujących osób:
•
doc. Zbigniew Chrupek - ¾ etatu,
•
prof. Marian Daniluk – ½ etatu,
•
dr Dorota Dobija – ½ etatu,
•
dr Agnieszka Dobroczyńska – ½ etatu,
•
prof. Michał Dobroczyński - cały etat,
•
prof. Andrzej Jezierski - cały etat,
•
prof. Tadeusz Kasprzak – ¾ etatu,
•
dr Zofia Kazimierczak – ½ etatu,
•
prof. Jerzy Kleer - cały etat,
•
prof. Joanna Kotowicz-Jawor – ½ etatu,
•
doc. Wiesław Kudła – ½ etatu,
•
prof. Aleksander Łukaszewicz –3/4 etatu,
•
dr Tadeusz Miłosz - cały etat,
•
prof. Zofia Morecka – ½ etatu,
•
dr Jarosław Pietras – ½ etatu,
•
prof. Jerzy Rutkowski – 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.

3. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła znowelizowany regulamin WNE. Potrzeba
uaktualnienia regulaminu powstała m.inn. w wyniku zmian katedr, zmian nazw kierunków studiów oraz
powołania kierowników specjalizacji.
4. Rada Wydziału dokonała wyboru kierowników kierunków studiów. W głosowaniach tajnych wybrani
zostali:
• dr Wojciech Grabowski na kierownika kierunku Finanse i bankowość - oddano 42 głosy, w tym 36 za,
3 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się i l głos nieważny;
• dr Wojciech Otto na kierownika kierunku Ekonometria i informatyka oraz na kierownika specjalności
ekonomiczno-matematycznej (jednoczesne studia ekonomiczno-matematyczne WNE i WMIiM) oddano 40 głosów w tym :35 za, l przeciw, 3 głosy wstrzymujące się, l głos nieważny;
• prof. dr hab. Jan Jakub Michałek na kierownika specjalności Ekonomia międzynarodowa - oddano 43
głosy, w tym 39 za, l przeciw, 2 głosy wstrzymujące się, l głos nieważny;
• dr Jan Rączka na kierownika specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa – oddano 43 głosy, w tym 36 za,
5 przeciw, l głos wstrzymujący się, l głos nieważny;
• dr Katarzyna Tymowska na kierownika specjalności Ekonomia sektora publicznego - oddano 43 głosy,
w tym 39 za, 2 przeciw, l głos wstrzymujący się, l głos nieważny.
5. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedłożony regulamin urlopów
wypoczynkowych na WNE.
6. Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu tytułu profesora nauk ekonomicznych doc. dr. hab. Witoldowi
Orłowskiemu. W głosowaniu tajnym oddano 30 głosów, w tym 23 za, 2 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się,
2 głosy nieważne.
7. Rada Wydziału podjęła decyzję o nadaniu tytułu profesora nauk ekonomicznych prof. dr. hab. Tomaszowi
Żyliczowi. W głosowaniu tajnym oddano 28 głosów, w tym 27 za, l głos wstrzymujący się.
8. Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr hab. Mieczysława Sochy na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony. W głosowaniu tajnym oddano 42 głosy: w tym: 41 za, 1 głos
wstrzymujący się.
9. Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr hab. Urszuli Sztanderskiej na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na czas określony. W głosowaniu tajnym oddano: 42 głosy, w tym: 41 za, 1 głos
wstrzymujący.
10. Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu dr. Marcina Gruszczyńskiego na stanowisku adiunkta w
Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego. W głosowaniu tajnym oddano 39 głosów, w tym:
38 za, 1 głos wstrzymujący się.
11. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Agnieszce Kopańskiej, która obroniła
pracę doktorską pt. Wykorzystanie instrumentów dłużnych -w realizacji zadań samorządu
terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce. W głosowaniu tajnym oddano 26 głosów, w
tym 23 za, l przeciw, l głos wstrzymujący się, l głos nieważny. Prof. dr hab. Andrzej Szopa, recenzent pracy,
złożył wniosek o wyróżnienie.

12. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr. Janowi Rączce, który obronił pracę
doktorską pt. Polityka państwa w latach 90-tych - w zakresie wytwarzania i konsumpcji ciepła. W
głosowaniu tajnym oddano 30 głosów, wszystkie za.
13. Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk ekonomicznych mgr Noh, Seung-Sook, która obroniła
pracę doktorską pt. A Model for the Desirable Global Socio-Economic Policy Directions. W głosowaniu
tajnym oddano 29 głosów, w tym 26 za, 3 głosy wstrzymujące się. W związku z tematem pracy doktorskiej
mgr Noh, Seung-Sook na forum Rady Wydziału wywiązała się krótka dyskusja. Prof. Okólski i prof.
Timofiejuk wyrazili wątpliwość, czy prezentacja pewnych utopijnych modeli odpowiada rygorom stawianym
pracom naukowym. W przypadku pracy mgr Noh, Seung-Sook uzgodniono, że część analityczna spełnia w
pełni wymogi stawiane pracom doktorskim.
14. Rada Wydziału wyznaczyła Komisję pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Kasprzaka do oceny
rozprawy doktorskiej mgr Ewy Szkic-Czech, która pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Józefa
Oleńskiego napisała pracę pt. Granice outsoursingu w przedsiębiorstwie przemysłowym w warunkach
transformacji gospodarki narodowej (na przykładzie branży energetycznej). Wybrano prof. dr. hab.
Tomasza Żylicza do przeprowadzenia egzaminu z ekonomii. Rada Wydziału podjęła także decyzję o
powołaniu recenzentów pracy doktorskiej mgr Szkic-Czech. W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr.
hab. Dariusza Dziuby oddano 27 głosów, wszystkie za. W głosowaniu tajnym za powołaniem prof. dr. hab.
Bernarda Kubiaka oddano 27 głosów, w tym 24 za, l głos wstrzymujący się, 2 głosy nieważne.
15. Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Gierałtowskiego, który pod
kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Włodzimierza Siwińskiego przygotowuje rozprawę pt. Zakres
autonomii polskiej polityki pieniężnej w okresie obowiązywania systemu pełzającego pasma
dopuszczalnych wahań kursu walutowego (1995-2000). W głosowaniu tajnym oddano 27 głosów, w tym
26 za, l głos przeciw.
16. Rada Wydziału dokonała otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Durkiewicza, który pod
kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Dariusza Dziuby przygotowuje rozprawę pt. Rola elektronicznej
wymiany danych w dostosowaniu międzybankowych izb rozliczeniowych do rekomendacji Unii
Europejskiej. W głosowaniu tajnym oddano 29 głosów, w tym 24 za, 3 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
17. W punkcie Sprawy różne poruszono następujące kwestie:
Rada Wydziału zadecydowała o włączeniu dr. hab. Jerzego Śleszyńskiego do Komisji prof. Andrzeja
Jezierskiego.
Rada Wydziału przychyliła się do wniosku prof. Wojciecha Maciejewskiego i podjęła decyzję o skreśleniu z
listy słuchaczy Studium Doktoranckiego mgr Katarzyny Marek za brak postępów w pracy nad rozprawą
doktorską.
Ogłoszone zostały konkursy na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii oraz w Katedrze
Bankowości i Finansów.
Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie urlopów bezpłatnych następującym osobom: dr Małgorzacie
Krzysztoszek do lutego 2002 roku, dr Krzysztofowi Hagemejerowi i dr Andrzejowi Płacheckiemu na
następny rok.

Rada Wydziału wnioskowała o nadanie dyplomów z wyróżnieniem sześciu absolwentom, którzy spełnili
odpowiednie kryteria. Są to:
• mgr Anna Białek,
• mgr Dominika Gadowska,
• mgr Gabriela Grodkowska,
• mgr Beata Łopaciuk,
• mgr Magdalena Piwowarczyk,
• mgr Urszula Rabińska.
Ukazał się kolejny, drugi numer wydziałowego pisma Ekonomia. Prof. Wiśniewski poinformował również o
innych nowościach wydawniczych Wydziału: książce pod redakcją prof. Michała Dobroczyńskiego Wiek
wielkich przemian oraz książce dr Krzysztofa Kostro Hayek kontra socjalizm.
Sporządził:
Sekretarz Rady Wydziału

dr Krzysztof Kostro

