Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z X posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 1 lutego 2011 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu (Załącznik nr 1 i 2).
Obrady rozpoczął dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej prof. dr
hab. inż. Leszek Pacholski, który powitał wszystkich zebranych na X posiedzeniu Rady WIZ.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z IX POSIEDZENIA RADY
WYDZIAŁU W DNIU 11 stycznia 2011 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmian w porządku obrad poprzez wykreślenie z punktu 4 podpunktu 4.1. Wniosek
o uruchomienie studiów podyplomowych. Wobec braku głosów sprzeciwu Rada Wydziału
zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek obrad.
Głosowało 25 osób.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół IX posiedzenia
Rady WIZ w dniu 11 stycznia 2011 roku został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Głosowało 25 osób.

2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP
W DNIU 26 STYCZNIA 2011 r.

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
26 stycznia 2011 r., krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
♦ Rektor wręczył m.in. nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Pani dr hab.
Teresie Łuczce, która podziękowała w imieniu wszystkich nowo mianowanych.
♦ Rektor poinformował, że:
– Profesor Roman Słowiński z Instytutu Informatyki został wybrany na stanowisko prezesa
poznańskiego oddziału PAN-u na kadencję 2011/14,
– Profesor Wojciech Bonenberg z Instytutu Architektury i Palnowania Przestrzennego oraz
Profesor Jan Węglarz z Instytutu Informatyki ponownie zostali wybrani w skład Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów,
– Profesor Jacek Błażewicz z Instytutu Informatyki został członkiem Narodowego Centrum
Nauki w Krakowie,
– Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych Pani dr hab. Lubomirze
Broniasz-Press z Instytutu Technologii Inżynierii Chemicznej oraz Panu dr. hab. Andrzejowi
Marciniakowi z Instytutu Informatyki,
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– Dr inż. Zbigniew Bagieński z Instytutu Inżynierii Środowiska uzyskał stopień naukowy
doktora habilitowanego.
Rektor poprosił o wyrażenie zgody na zaopiniowanie w punkcie spraw bieżących
kandydatury dr. inż. Marka Miądowicza z Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
naszego wydziału na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji Rozwoju i Transferu
Technologii.
♦ Uzupełnienie programu inwestycyjnego Uczelni na lata 2009-2012 (ref. JMR). Rektor
przedstawił propozycje dwóch inwestycji oraz cele, jakie osiągnie Uczelnia dzięki realizacji
tych inwestycji. Senat po dyskusji przegłosował pozytywnie przedstawione inwestycje.
♦ Funkcjonowanie współpracy międzynarodowej (ref. R2). Prorektor Rakowska przedstawiła
funkcjonowanie współpracy międzynarodowej. Zwróciła uwagę na wyjazdy zagraniczne
pracowników, przyjazdy gości zagranicznych, przynależność Politechniki do organizacji
międzynarodowych, staże naukowe i szkolenia, średnie koszty wyjazdów zagranicznych,
umowy zawierane z partnerami zagranicznymi oraz realizację programów
międzynarodowych. Po dyskusji Senat przyjął informacje na temat współpracy
międzynarodowej.
♦ Sprawy bieżące.
– Rektor poprosił Senat o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Uniwersytetem
w Petersburgu, na co Senat wyraził zgodę.
– Przedstawił propozycje zmiany na stanowisku dyrektora Centrum Innowacji Rozwoju
i Transferu Technologii, którą dotychczas pełnił Pan mgr inż. Cezary Wójcik. Senat po
dyskusji zatwierdził powyższą zmianę.
– Rektor Politechniki Świętokrzyskiej zwrócił się do Senatu Politechniki Poznańskiej
z prośbą o przygotowanie opinii i poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora Honoris Causa
Profesorowi Andrzejowi Radowiczowi, na recenzenta Rektor zaproponował Profesora
Bogdana Maruszewskiego. Senat przyjął tę uchwałę.
♦ Interpelacje. Nie zgłoszono.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pan dziekan zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowań w sprawach promocyjnych i osobowych:
dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw.,
doc. dr Wiesława Horst,
Krystian Mamet – student.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.
Głosowało 25 osób.
3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora.
3.1.1.
Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu mgr inż. Barbarze
Zasadzie
Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu
18 stycznia 2011 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary
Zasady na temat: „Determinanty zarządzania wdrażaniem Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie
produkcyjnym”.

Pani Prodziekan M. Wyrwicka poinformowała, że Komisja odbyła po obronie posiedzenie
niejawne, na którym przeprowadzono dyskusję nad rozprawą i przebiegiem obrony oraz
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
i wystąpienie do Rady WIZ o nadanie mgr inż. Barbarze Zasadzie stopnia naukowego doktora
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nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku głosowania (8 osób
uprawnionych, 6 osób obecnych) Komisja jednomyślnie przyjęła publiczną obronę rozprawy
doktorskiej i wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (TAK – 6 głosów, NIE – 0, WSTRZ. – 0,
NIEWAŻ – 0).
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodziekan poprosiła powołaną wcześniej komisję
skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:
2. Liczba obecnych podczas głosowania:

21 (20+1)
15

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr inż. Barbarze Zasadzie stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu

TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
15

0

0

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 27 – X/02/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr 3)
w sprawie nadania mgr inż. Barbarze Zasadzie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie.

3.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Panu mgr. inż.
Mustafie Swissi (nauki o zarządzaniu).
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pana
mgr. inż. Mustafy SWISSI.
Pani dr hab. M. Wyrwicka, prof. nadzw. zaprezentowała Radzie Wydziału Kartę
Rekomendacyjną Doktoratu; przedstawiła sylwetkę mgr. inż. M. Swissi oraz przybliżyła
życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres rozprawy doktorskiej. Ponadto
poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu doktorskiego znajduje się opinia
opiekuna naukowego na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż.
M. Swissi. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Identification core
competencies medium size airlines – on an example of Libyan Arab Airline”.
Następnie Pani Prodziekan dr hab. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej w
osobie dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Profesor M. Wyrwicka poprosiła powołaną
wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem
o wszczęcie przewodu doktorskiego i nad wnioskiem o wyznaczenie promotora.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

20
15

Liczba otrzymanych głosów:

3

Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż.
Mustafie Swissi w dyscyplinie nauki o 14
0
zarządzaniu
2. Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Mustafy Swissi Pana dr. 15
0
hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw.

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 28 - X/02/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr 4) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mustafie Swissi,
2. Wyznaczenia Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Mustafy Swissi.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Identification core
competencies medium size airlines – on an example of Libyan Arab Airline”.
3.1.3. Wniosek mgr Małgorzaty Wiśniewskiej o przedstawienie rozprawy
doktorskiej w języku angielskim
Prodziekan Magdalena Wyrwicka przedstawiła wniosek mgr Małgorzaty Wiśniewskiej
z prośbą o napisanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim (Pismo – Załącznik nr 5).
O głos w tej sprawie poprosił Profesor Edwin Tytyk, który skierował pytanie do
promotora Profesora Leszka Pacholskiego o uzasadnienie pisania pracy w j. angielskim.
Profesor L. Pacholski poinformował zebranych, że Regulamin Wydziałowej Komisji ds.
Doktoratów dopuszcza taką możliwość. Dodał również, że do pracy w języku angielskim
pisze się obszerne streszczenie w języku polskim.
Następnie o głos poprosiła Pani Docent Wiesława Horst, która poinformowała zebranych,
że prace, które zostały napisane w języku angielskim znajdują się na najniższych półkach
w wydziałowej bibliotece i nikt do nich nie zagląda, w związku z powyższym należałoby
pisać rozprawy doktorskie w dwóch językach: polskim i angielskim.
Dziekan L. Pacholski dodał, że w całej Politechnice Poznańskiej można pisać prace
w jednym z dwóch języków, natomiast Rada Wydziału ma możliwość wnieść poprawkę do
Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów. Nadmienił również, że utrudni to
otwieranie przewodu cudzoziemcom, którzy piszą prace w j. angielskim i musieliby je
tłumaczyć na język polski, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.
Pan Profesor L. Pacholski poprosił o zgodę na jawne głosowanie w zakresie
przedstawionego wniosku. Zgodę na jawne głosowanie wyraziło 15 członków Rady.
W wyniku jawnego głosowania (TAK – 12 głosów, NIE – 0, WSTRZ. – 3, NIEWAŻ – 0)
Rada Wydziału zaakceptowała wniosek mgr Małgorzaty Wiśniewskiej o przedstawienie
rozprawy doktorskiej w języku angielskim.
Dziekan Leszek Pacholski poinformował zebranych, że Pan dr inż. Grzegorz Dahlke
otrzymał Dyplom Europejskiego Ergonomisty, który uprawnia go do wykonywania zawodu
ergonomisty w całej Europie. Dodał, że takich osób z uprawnieniami w Polsce jest tylko
cztery. Następnie uroczyście wręczył dyplom i pogratulował Panu Doktorowi sukcesu.
Profesor Pacholski wręczył również pisemne podziękowanie dla Pana Piotra Brodali, Pana
inż. Michała Połetka oraz Pana Artura Opieli za współpracę w charakterze przedstawicieli
samorządu studentów na posiedzeniach Rady Wydziału.
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4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

Dziekan Leszek Pacholski poruszył kwestię zastępstw oraz odwoływania zajęć
dydaktycznych przez prowadzących i dodał, że na najbliższym spotkaniu Wydziałowych
Komisji ds. Kształcenia będą omawiane w/w zagadnienia.
5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski przedstawił członkom Rady Wydziału WIZ PP
strategię Wydziału zawierającą wizję, misje i cele strategiczne dla wydziału. Po krótkiej
dyskusji Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła strategię.
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski podał terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii
Zarządzania PP na semestr letni 2010/2011:
28 lutego 2011r. (poniedziałek),
4 kwietnia 2011r. (poniedziałek),
9 maja 2011r. (poniedziałek),
6 czerwca 2011r. (poniedziałek),
4 lipca 2011r. (poniedziałek),
w nowym budynku PP, jakim jest „BIBLIOTEKA”, sala 121, ul. Piotrowo 2, o godzinie
11.30. Dodał, że zamiana wtorku na poniedziałek wynika z konieczności dzielenia się tą salą
z Wydziałem Informatyki.
Dziekan L. Pacholski poruszył temat egzaminów inżynierskich i poinformował, że
studenci zgłaszali prośby, aby na egzaminach dyplomowych zadawać pytania z listy
zamieszczonej na wydziałowej stronie internetowej.
Zwrócił uwagę również, aby na egzaminach inżynierskich wypełniać protokoły zgodnie
ze wzorem przesłanym do wszystkich pracowników drogą email przez Panią mgr Joannę
Szypulską.
Wywiązała się na sali dyskusja na ten temat, po której głos zabrała Prodziekan dr Hanna
Włodarkiewicz-Klimek z prośbą do wszystkich o wnikliwe zapoznanie się z nowym
Regulaminem Studiów. Poinformowała, że z inicjatywy naszego Wydziału i Wydziału
Informatyki Dział Kształcenia opracował wzór wypełniania protokołów na egzaminy
dyplomowe inżynierskie.
Poinformowała również, że na stronie internetowej zamieszczone są zagadnienia na
obrony, na podstawie, których są formułowane pytania na poszczególne kierunki.
Prodziekan Magdalena Wyrwicka poruszyła temat Targów Edukacyjnych, które mają
odbyć się w dniach 7-8 marca br. Poprosiła wszystkich o zaangażowanie i wsparcie naukowe
przy tym przedsięwzięciu. Dodała, że działania promocyjne idą dwutorowo: odpowiednie
informacje zostały zamieszczone w informatorach natomiast w prasie pojawiły się dodatkowe
komunikaty, że nasze studia stacjonarne magisterskie są wspierane z programu „Wiedza dla
gospodarki”.
O głos poprosiła docent dr Wiesława Horst, która zaproponowała zamieszczanie list
studentów na stronie „e proto” w celu wypełnienia ocen przez prowadzących. Ponadto
poprosiła o wyjaśnienia przyczyn nie odbytych szkoleń z BHP na pierwszym semestrze
studiów niestacjonarnych drugiego stopnia.
Profesor Stanisław Janik przypomniał, że wróciliśmy do starej formy egzaminu
dyplomowego, ponieważ w przeszłości egzamin dyplomowy przeprowadzany był na
podobnych zasadach.
Prodziekan Arkadiusz Borowiec wyjaśnił, że szkolenia z BHP są już zaplanowane dla
studentów i odbędą się w przerwie pomiędzy semestrem zimowym a letnim.
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6.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 10:55) dziekan L. Pacholski zakończył X posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii
Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

Przewodniczył:
Dziekan WIZ
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
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