PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW
W DNIU 11.01.2006
1. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przedstawił następujące informacje dotyczące spraw
Wydziału:
− Komisja ds. rozwoju terytorialnego UW zaproponowała wydziałom o trudnej sytuacji
lokalowej możliwość ubiegania się o działki dofinansowywane z środków unijnych.
Prof. dr hab. Urszula Sztanderska, będąca członkiem tej komisji powiedziała, iż WNE
na razie nie zaklasyfikowano do wydziałów znajdujących się w trudnej sytuacji
lokalowej, ale pomimo to proponuje przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
stanowiącej podstawę ubiegania się o działkę. Dokumentację taką należałoby
wykonać do końca stycznia 2006, jeśli wydział chciałby się zakwalifikować do
konkursu o środki unijne w obecnej turze.
− Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych i Tytułu zatwierdziła habilitację dr
Wojciecha Otto.
− Do zbliżającego się przeglądu młodej kadry, Dziekan może zaproponować
dodatkowych pracowników, którzy by tej procedurze podlegali (oprócz tych, których
przegląd obowiązuje z mocy prawa). W związku z tym, Dziekan WNE, prof. dr hab.
Tomasz Żylicz wystąpił z prośbą do kierowników Katedr o wytypowanie takich osób.
− Dziekan WNE, prof. dr hab. Tomasz Żylicz przypomniał, że na wybór ośrodka, w
którym przeprowadzane są konferencje wydziałowe musi być wszczęta procedura
wymagana Ustawą o zamówieniach publicznych. Ośrodek w Kazimierzu Dolnym, w
którym odbywały się ostatnio konferencje WNE, nie będzie możliwy do wynajęcia w
planowanym terminie najbliższejej konferencji.
2. Prodziekan ds. finansowych, dr hab. Wojciech Otto przedstawił propozycję programową
konferencji wydziałowej (w załączeniu).
3. Rada Wydziału przegłosowała, przy jednym głosie sprzeciwu, przyjęcie uchwały w
sprawie maksymalnego okresu, w czasie którego należy złożyć rozprawę doktorską (w
załączeniu.).
4. Rada Wydziału w tajnym głosowaniu zatwierdziła nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych mgr Joannie Tyrowicz (głosy za: 28; przeciw: 0; wstrzymujący się: 1;
nieważne: 0).
5. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o zatrudnieniu dr. Pawła Gierałtowskiego na
stanowisku adiunkta na podstawie mianowania w Katedrze Makroekonomii i Teorii
Handlu Zagranicznego WNE UW (głosy za: 37; przeciw: 1; wstrzymujący się: 1;
nieważne: 0).
6. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o zatrudnieniu dr Joanny Tyrowicz na stanowisku
adiunkta w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego WNE UW na okres jednego roku
(głosy za: 36; przeciw: 6; wstrzymujący się: 2; nieważne: 0).
7. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o zatrudnieniu na pół etatu dr. Jaideepa Roya na
stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii WNE UW na okres jednego roku (głosy
za: 37; przeciw: 3; wstrzymujący się: 3; nieważne: 2).

8. Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie uniwersyteckiej inicjatywy rekrutowania na
studia uzdolnionej młodzieży z obszarów wiejskich (głosy za: 22; przeciw: 5;
wstrzymujący się: 17). Uchwała wzbudziła wiele kontrowersji wśród członków Rady.
Prof. dr. hab. Igor Timofiejuk oraz przedstawiciele Samorządu studenckiego
(zastrzegając, iż nie mówią w imieniu wszystkich członków samorządu) stwierdzili, że
proponowana uchwała w sposób niesprawiedliwy przydziela miejsca na WNE określonej
grupie osób. Po pierwsze, fundacja „Totus Tuus”, która jest wymieniona w przesłanym
członkom Rady uzasadnieniu uchwały, jest organizacją o charakterze religijnym, co
uniemożliwia do niej dostęp osób nie będących katolikami. Jej oferta stypendialna
ogranicza się do młodzieży z obszarów wiejskich, podczas gdy istnieje wiele innych grup
społecznych o utrudnionym dostępie do edukacji. Po drugie, osoby promowane przez tę
fundację będą zabierać miejsca osobom, które mogłyby się dostać na WNE w drodze
zdanych egzaminów, a zatem procedura ta ogranicza przejrzystość zasad przyjmowania
na WNE. Dziekan, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, zwrócił uwagę na fakt, że proponowana
uchwała nie ogranicza się jedynie do stypendystów fundacji „Totus Tuus”, choć razie nie
zidentyfikowano innych fundacji, o sprawdzonej renomie (fundacja „Totus Tuus” jest
rekomendowana przez Rektora UW). Prof. dr Zofia Morecka wskazała na fundację
świecką „Zdążyć z pomocą”. Ponadto, prof. Żylicz zwrócił uwagę, że stypendyści
fundacji podlegaliby weryfikacji przez pracowników naukowych WNE przed przyjęciem
na studia, a liczba takich osób przyjmowanych przez Wydział byłaby niewielka (1-2
osoby). Poparcie dla uchwały zadeklarowali na forum publicznym: prof. dr hab. Zofia
Liberda, prof. dr hab. Jerzy Wilkin i dr hab. Wojciech Otto. (Uchwała w załączeniu.)
9. Rada Wydziału jednogłośnie przegłosowała wniosek o uruchomienie konkursu na
stanowisko adiunkta w Katedrze Demografii WNE UW.
10. Sprawy różne
− Prodziekan ds. studenckich dr hab. Janusz Kudła przedstawił informację o
archiwizacji prac licencjackich i magisterskich. Prace są archiwizowane w formie
elektronicznej od 2004 roku. Prace wcześniejsze (napisane do 2003 roku włącznie)
archiwizowane są wyłącznie w bibliotece, w związku z tym dr hab. Janusz Kudła
poprosił promotorów o nie udostępnianie prac napisanych przed 2004 rokiem z obawy
przed ich zaginięciem.
− Dziekan WNE, prof. dr hab. Tomasz Żylicz powiedział, że nie przewiduje
przedłużenia umowy o pracę z pracownikiem odpowiedzialnym za stronę internetową
WNE (umowa wygasa w styczniu 2006 roku). Do zmodernizowania strony
internetowej WNE zostanie prawdopodobnie wynajęta profesjonalna firma.
Sekretarz Rady Wydziału
dr Anna Bartczak

