Skrócony protokół z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w dniu 22 maja 2002 r.
1. Prof. dr hab. Marian Wiśniewski przedstawił Informacje Dziekana:
· Na Uniwersytecie Warszawskim zakończyły się wybory władz rektorskich oraz wybory do Senatu.
Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski przyjął gratulacje z powodu wyboru na prorektora UW na drugą
kadencję.
· Otrzymano informację o przydziale środków z KBN-u w tym roku. Wydziałowi została przyznana I
kategoria.
· W 9-tej edycji konkursu Banku BISE na najlepszą pracę magisterską dwoje magistrów Wydziału
otrzymało nagrody. I nagrodę otrzymał mgr Marcin Łupiński, III nagrodę otrzymała mgr Anna Białek.
· 20 maja gościem Wydziału był prof. Douglass North, laureat nagrody im. Alfreda Nobla w ekonomii z
1993 roku.
· Otwarty został 8 miejscowy parking dla pracowników Wydziału. Zasady korzystania z parkingu będą
ustalone w przyszłym semestrze.
· Następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 19 czerwca.
· Podczas posiedzenia Senatu głównym tematem dyskusji był podział dotacji dydaktycznej MEN-u dla
poszczególnych wydziałów.
2. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2001 oraz
budżet WNE na rok 2002. Prezentując sprawozdanie prof. dr hab. Tomasz Żylicz zwrócił uwagę na
deficyt Wydziału w roku 2001 w wysokości 2 mln złotych, który wynika z budowy Auli.
Zasygnalizowana została możliwość podniesienia progu pensum, od którego jest płacone dodatkowe
wynagrodzenie, ze 120 do 135 godzin.
3.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęła Misję Wydziału Nauk Ekonomicznych
UW. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę niski poziom intelektualny studentów i braki w ich
wykształceniu. Poważny problem dla części z nich stanowi formułowanie własnych myśli na piśmie, a
nawet czytanie. Powszechnym i masowym zjawiskiem jest ściąganie. Odnosząc się do tej ostatniej
kwestii władze dziekańskie zapowiedziały ogłoszenie akcji Zero tolerancji dla oszustwa, która będzie
polegać na ustaleniu i przestrzeganiu zasad postępowania w stwierdzonych przypadkach oszustwa,
ściągania, fałszowania dokumentów, przepisywania referatów, prac dyplomowych i magisterskich przez
studentów.

4. Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab. Tomasza Żylicza w związku
z zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Mikroekonomii. Recenzentami w
głosowaniu jawnym wybrano (przy 1 głosie wstrzymującym się): prof. dr hab. Brunona Góreckiego oraz
prof. dr hab. Tadeusza Borysa.
5.

Rada przyjęła informację, że Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Marian Wiśniewski, wystąpi do
przewodniczącego CKK z pismem przedstawiającym stanowisko władz dziekańskich w związku z
decyzją Centralnej Komisji w sprawie tytułu naukowego dr hab. Witolda Orłowskiego. Rada
zobowiązała również Dziekana do tego, aby w przyszłości przed głosowaniem prezentowane były
sylwetki i kompetencje naukowe kandydatów na recenzentów zewnętrznych.

6. Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów dorobku naukowego dr hab. Zofii Barbary Liberdy w związku z
zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Rozwoju Gospodarczego.

Recenzentami w głosowaniu jawnym wybrano (jednogłośnie): prof. dr hab. Władysława Bakę oraz prof.
dr hab. Andrzeja Wojtynę.
7. Rada Wydziału podjęła decyzję o zatrudnieniu mgr Anny Dominiki Milczarek na stanowisku adiunkta w
Katedrze Ekonomii Politycznej (na czas określony – 1 rok). W głosowaniu tajnym oddano 37 głosów, w
tym 34 za, 1 przeciw, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos nieważny.
8. Sprawy różne:
· Rada Wydziału wnioskowała o nadanie mgr Tomaszowi Strzałeckiemu dyplomu z wyróżnieniem.
· Rada Wydziału wyraziła zgodę na prowadzenie przez dr Marcina Gruszczyńskiego samodzielnych
seminariów licencjackich i magisterskich.
· Zwrócono uwagę na niedopuszczalny fakt dostarczania pracownikom Wydziału pism od Kwestora
UW datowanych wstecz (pismo dotyczyło korekty zeznań podatkowych za rok 2001).
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