Jubileusz piêædziesiêciolecia
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
7 wrzenia 1953 r. decyzj¹ ministra szkolnictwa wy¿szego powo³ano na
Uniwersytecie Warszawskim Wydzia³ Ekonomii Politycznej. Nie znaczy to, ¿e
ekonomia pojawi³a siê w murach naszej uczelni dopiero w po³owie XX wieku. By³a wyk³adana ju¿ w Szkole Prawa i Administracji Ksiêstwa Warszawskiego, a nastêpnie w Uniwersytecie Warszawskim, tyle ¿e na Wydziale Prawa. Z wydzia³em tym nauki ekonomiczne zwi¹zane by³y do 1953 r.
Piêædziesiêcioletnia historia Wydzia³u wpisuje siê w dzieje polskiej nauki, polskiej gospodarki i polskiego spo³eczeñstwa. Wyranie siê na niej
odcisnê³y najwa¿niejsze momenty naszej powojennej przesz³oci: rok 1956,
1968, 1981 czy 1989. Nauki ekonomiczne, zaliczane do tzw. nauk spo³ecznych,
podlega³y licznym wstrz¹som, ich przedmiot  szeroko rozumiane stosunki
gospodarcze i spo³eczne  tak¿e. Zasadnicze zmiany w tej dziedzinie przyniós³ rok 1989. Dotyczy³y one niemal¿e wszystkich aspektów funkcjonowania
Wydzia³u jako jednostki dydaktyczno-badawczej.
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, na tle polskich uczelni ekonomicznych, od
pocz¹tku swego istnienia, by³ jednostk¹ niewielk¹ (zatrudnia³ oko³o 100
osób). Mimo to, zarówno w ¿yciu naukowym, jak i gospodarczym kraju odgrywa³ znacz¹c¹ rolê. Chyba wszystkie programy reform gospodarczych by³y
opracowywane przy wsparciu merytorycznym naszego Wydzia³u. Kadra profesorska tworzy³a pierwszy garnitur polskich nauk ekonomicznych. Warto
zauwa¿yæ, ¿e prezesami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przez ca³y
powojenny okres (poza latami 19811985) byli profesorowie naszego Wydzia³u: Edward Lipiñski, Oskar Lange, Józef Pajestka i Zdzis³aw Sadowski. Wiele
postaci zaznaczy³o sw¹ obecnoæ zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki,
niektórzy wprowadzali nowatorskie metody, tworz¹c podstawy nowych dziedzin. Nasi pracownicy i absolwenci zajmowali eksponowane stanowiska
w centralnych instytucjach, urzêdach i organizacjach. Znacz¹cym polem ich
aktywnoci naukowej i zawodowej by³y miêdzynarodowe organizacje i instytucje, m.in. agendy ONZ, zagraniczne towarzystwa naukowe i zagraniczne
uczelnie.
Wydzia³ by³ tak¿e obecny w ¿yciu Uniwersytetu, choæ formy uczestnictwa
przybiera³y najczêciej postaæ zinstytucjonalizowan¹ (Senat, komisje itp.).
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Jubileusz piêædziesiêciolecia Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
W powojennej historii uczelni profesorowie Wydzia³u kilkakrotnie zasiadali
w jego w³adzach. Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. Filii w Bia³ymstoku (19711975) by³ profesor Andrzej Jezierski, w latach nastêpnych
funkcje prorektorskie pe³nili: profesor Zofia Morecka (19721975), profesor
Wies³aw Krencik (19751977) i profesor Wojciech Maciejewski (od 1999 r.).
W 1993 r. spotka³ nas niema³y zaszczyt. Po raz pierwszy w powojennej historii
Uniwersytetu Warszawskiego na rektora zosta³ wybrany profesor Wydzia³u
Nauk Ekonomicznych W³odzimierz Siwiñski. Pe³ni³ tê funkcjê przez nastêpn¹ kadencjê do 1999 roku.
18 padziernika 2003 r. odby³y siê obchody Jubileuszu 50-lecia Wydzia³u
Nauk Ekonomicznych. Na uroczystej sesji, z udzia³em zaproszonych goci,
pracowników i absolwentów, mówiono zarówno o naszej przesz³oci, jak
i przysz³oci. Profesor W³adys³aw Baka w wyk³adzie jubileuszowym przypomnia³ naszych wybitnych profesorów, dziekan Wydzia³u profesor Marian
Winiewski mówi³ o wyzwaniach przysz³oci. Nasi absolwenci  profesor
Bart³omiej Kamiñski, dr Andrzej Bratkowski i dr Krzysztof Rybiñski 
podzielili siê swoimi wspomnieniami z czasu studiów. Za zas³ugi w pracy
naukowej i dydaktycznej 22 osoby zosta³y uhonorowane odznaczeniami pañstwowymi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gmachu przy D³ugiej zosta³a otwarta wystawa portretów profesorów Wydzia³u.
Z okazji Jubileuszu zosta³a wydana Ksiêga Jubileuszowa, opisuj¹ca historiê Wydzia³u i zawieraj¹ca spis wszystkich naszych absolwentów. Mury Wydzia³u w minionym piêædziesiêcioleciu opuci³o ponad 6300 osób, z tego prawie 5300 z dyplomami magisterskimi. W tej licznej grupie dostrze¿emy sporo
znanych nazwisk ze wiata nauki, gospodarki czy mediów.
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