Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXV posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 5 marca 2012 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 XXV posiedzeniu Rady.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁÓW z XXIII i XXIV
POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU W DNIACH 6 i 13 lutego 2012 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o jego
zaakceptowanie.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek
obrad. Głosowały 22 osoby.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołów
z poprzednich posiedzeń Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokoły z XXIII i XXIV
posiedzeń Rady WIZ w dniach 6 i 13 lutego 2012 roku zostały przyjęte jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. Głosowały 22 osoby.
Profesor Leszek Pacholski wręczył dr. inż. Jerzemu Stefanowi Marcinkowskiemu
z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości certyfikat zawodowy Europejskiego Ergonomisty,
który upoważnia do wykonywania zawodu ergonomisty na terenie całej Europy.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 15 lutego 2012 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
15 lutego 2012 r. Krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki
Poznańskiej prof. dr. inż. Januszowi Rajskiemu. Dziekan WEiT przedstawił dorobek
naukowo-dydaktyczny Profesora Janusza Rajskiego, podkreślając współpracę z Politechnika
Poznańską. Po krótkiej dyskusji, w której wzięło udział kilka osób. Senat Akademicki
Politechniki Poznańskiej postanawił wszcząć postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris
causa Politechniki Poznańskiej prof. dr. inż. Januszowi Rajskiemu oraz powierzyć obowiązki
promotora prof. dr. hab. inż. Jerzemu Tyszerowi. Ponadto zwrócił się do Senatów: Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Warszawskiej
z prośbą o zaopiniowanie dorobku prof. Janusza Rajskiego.
Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki
Koszalińskiej prof. Michałowi Białce. Profesor Jan Węglarz przedstawił sporządzoną recenzję
1

o dorobku naukowo-dydaktycznym Profesora Michała Białki. Senat Akademicki PP poparł
inicjatywę Politechniki Koszalińskiej dotyczącą nadania tytułu doktora honoris causa prof.
Michałowi Białce oraz przyjął recenzję przygotowaną w tej sprawie.
Przekształcenie kierunku Zarządzanie w kierunek Inżynieria zarządzania oraz przyjęcie
kierunkowych efektów kształcenia. Dziekan WIZ Profesor Leszek Pacholski przedstawił
Członkom Senatu szczegółowe uzasadnienie wniosku o przekształcenie kierunku Zarządzanie
w kierunek Inżynieria zarządzania. Następnie Prorektor PP ds. kształcenia Profesor Stefan
Trzcieliński przedstawił efekty kształcenia dla tego kierunku. Senat jednogłośnie podjął
uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Sprawa sprzedaży nieruchomości przy ul. Strusia. JM Rektor zaproponował przeznaczyć
środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Strusia na rozwój campusu
WARTA. Senat Akademicki wyraził zgodę na sprzedanie przez Politechnikę Poznańską
nieruchomości przy ul. Strusia 12 w Poznaniu i przeznaczyć uzyskane środki na powiększenie
bazy dydaktycznej Kampusu Warta.
Sprawa inwestycji Hala sportowa (ref. JMR); Senat wyraził zgodę na realizację inwestycji
o nazwie Hala sportowa Politechniki Poznańskiej o wartości kosztorysowej brutto 30 mln zł.
Sprawa zgody na realizację inwestycji Nadbudowa łącznika (ref. JMR); JM Rektor PP
poprosił Członków Senatu o wyrażenie zgody na budowę łącznika pomiędzy budynkiem
Wydziału Budowy Maszyn, a Elektrycznym przy ulicy Piotrowo. Planowana wartość
kosztorysowa brutto inwestycji wynosi ok. 40 mln zł. Senat w głosowaniu wyraził zgodę.
Sprawy bieżące.
Interpelacje. Brak.
3.

SPRAWY OSOBOWE

Pan dziekan L. Pacholski zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach osobowych:
Dr Przemysław Bartkiewicz,
Mgr inż. Anna Stasiuk,
Marek Glema - student.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowały
22 osoby.
3.1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Pracowni Zarządzania
i Systemów Informatycznych
Wniosek o zatrudnienie Pani Doktor Małgorzaty Wiśniewskiej od dnia 1 marca 2012r.
na stanowisku adiunkta w Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych uzyskał
poparcie kierownika Pracowni dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw. Profesor
Władysław Mantura w imieniu Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Konkursowej na
Stanowiska Asystentów i Adiunktów przedstawił Protokół nr 18 (Załącznik nr 3)
z posiedzenia Komisji w dniu 2 marca 2012r., która po przeanalizowaniu dorobku naukowodydaktycznego pięciu złożonych ofert pozytywnie oceniła dorobek naukowo-dydaktyczny
i większością głosów zarekomendowała dr Małgorzatę Wiśniewską na stanowisko adiunkta.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowały 22 osoby (w
tym: „TAK” – 19, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 2).
3.2. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta Pani mgr Darii
Romy Nadolnej
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia Pani mgr Darii Romy Nadolnej od dnia 1 marca
2012r. na stanowisku asystenta w Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych uzyskał
poparcie kierownika Pracowni dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw. Profesor
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Władysław Mantura w imieniu Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Konkursowej na
Stanowiska Asystentów i Adiunktów przedstawił Protokół nr 19 (Załącznik nr 4)
z posiedzenia Komisji w dniu 2 marca 2012r., która większością głosów zarekomendowała
mgr Darię Romę Nadolną na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowały 22 osoby (w
tym: „TAK” – 20, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 1).
4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

4.1. Wniosek o powołanie studiów podyplomowych
4.1.1. „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych
i zawodowych” – edycja 37
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie trzydziestej
siódmej edycji studiów podyplomowych pod nową nazwą „Przygotowanie pedagogiczne do
nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych” związanych z kierunkiem studiów
Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają trzy semestry w wymiarze 480 godzin
dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za semestr studiów wynosi 2.400,00
zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz
kosztów, karty przedmiotów oraz efekty kształcenia – w załączeniu (Załącznik nr 5).
Planowany okres trwania studiów: od marca 2012 do września 2013 roku. Obowiązki
kierownika proponuje się powierzyć dr. Tadeuszowi Żukowi.
Prodziekan dr inż. A. Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania przyjmuje zmianę nazwy studiów podyplomowych Kompetencje
edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych na nazwę Przygotowanie
pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych – edycja 37 oraz akceptuje
przedstawiony program studiów podyplomowych związanych z kierunkiem studiów
Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania rekomenduje na kierownika studiów dr.
Tadeusza Żuka. Przedstawiony program będzie obowiązywał od 6 marca 2012 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 67 –
XXV/03/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) o uruchomieniu trzydziestej siódmej edycji
studiów podyplomowych pn. „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów
ogólnych i zawodowych” oraz powołaniu dr. Tadeusza Żuka na kierownika studiów.
Głosowały 22 osoby (w tym: „TAK” – 22, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1. Wniosek o indywidualny plan studiów
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek studenta studiów
stacjonarnych jednolitych magisterskich Tomasza Robakowskiego, kierunku Zarządzanie
i marketing o indywidualny plan studiów (pismo studenta – Załącznik nr 7). Poinformowała,
że student ma ukończone studia bez obrony pracy magisterskiej z powodu przerwania ich
w 2004 roku. W związku z tym konieczne jest wznowienie studiów na dziesiątym semestrze
na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu Studiów PP „W celu umożliwienia studentowi
ukończenia jednolitych studiów magisterskich w okresie ich wygaszania lub po ich
wygaśnięciu zastosowany może być indywidualny plan studiów i program nauczania”.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, przegłosowała jednomyślnie wniosek
studenta o indywidualny plan studiów. Głosowały 22 osoby (w tym: „TAK” – 22 osób, „NIE”
– 0, „WSTRZ.” – 0).
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5.

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Pan Profesor Leszek Pacholski poinformował, że sugestie ewentualnych poprawek
projektu regulaminu naszego wydziału otrzymał jedynie od Samorządu Studentów.
W związku z tym jest zmuszony skorzystać z pomocy prawników z Pracowni Profesora
Olgierda Lissowskiego w celu doprecyzowania tego projektu pod względem prawnym.
Dodał, że sprawa regulaminu będzie omawiana szczegółowo na kolejnym posiedzeniu RWIZ.
6.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

Profesor Stanisław Popławski poinformował, że na stronie Politechniki Poznańskiej
zostały ogłoszone nazwiska kandydatów na stanowisko Rektora PP, którymi są: Profesor
Tomasz Łodygowski z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Profesor Adam
Voelkel z Wydziału Technologii Chemicznej. Dodał, że prezentacje kandydatów na Rektora
PP odbędą się w dniu 14 marca 2012r., a wybory w dniu 21 marca br.
Profesor Stanisław Popławski poruszył temat utrzymania lub zrezygnowania z zeszytu
naukowego „Humanistyka i nauki społeczne”, w którym za opublikowanie artykułu można
otrzymać jedynie 2 punkty według ministerialnej listy czasopism publikowanych.
Konsekwencją niskiej punktacji jest brak chęci publikowania swoich artykułów przez
studentów i doktorantów. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Wydziału, jak
i pozostałych Członków Rady o podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
Pani Doktor Wiesława Horst dodała, że według nowych przepisów, które jeszcze nie
obowiązują rozdział w monografii napisany w języku polskim ma być za 2 punkty, natomiast
w języku angielskim za 4 punkty.
Profesor Magdalena Wyrwicka zabrała głos w tej samej sprawie, informując, że opiekę
nad zeszytem naukowym „Organizacja i zarządzanie” objęli: Doktor Zbigniew Włodarczyk
oraz Doktor Agnieszka Misztal. Zapadła decyzja, by wydawnictwo to utrzymać, co wiąże się
z dostosowaniem procedur redakcyjnych do wymagań ministerialnych.
Następnie w dyskusji głos zabrali kolejno: dziekan Leszek Pacholski, Profesor Jan
Jabłoński, Profesor Stefan Trzcieliński. Ostatecznie Profesor L. Pacholski poprosił
o przygotowanie propozycji uchwały odnośnie jednego zeszytu naukowego dla wydziału.
Profesor Magdalena Wyrwicka zwróciła się z prośbą o przygotowanie szczegółowych
ofert Katedr i Pracowni do końca marca br. na temat poszczególnych jednostek
organizacyjnych naszego wydziału z podaniem osoby, która pełniłaby rolę wiodącego
wykonawcy w ofercie w celu opracowania oferty dla gospodarki. Poinformowała, że Pani
mgr Beata Mroczek śledzi oferty na stronie internetowej naszego miasta odnośnie podjęcia
współpracy w ramach realizowanych przez miasto projektów.
Pani prodziekan M. Wyrwicka poinformowała również, że trwa konkurs dla młodych
naukowców, którego jednym z kryteriów jest wiek do 35 lat.
Następnie głos zabrał mgr inż. Józef Bancewicz, który poinformował, że od 1 lutego br.
trwają prace nad „Regulaminem Pracy”, w którym zapisy dotyczą wszystkich pracowników
Politechniki Poznańskiej, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi. Dodał, że sprawa jest bardzo ważna i poprosił o zgłoszenie
wszelkich uwag do tekstu regulaminu, ponieważ ostateczny termin JM Rektor PP wyznaczył
do dnia 12 marca br.
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Dziekan L. Pacholski poinformował, że w dniu 4. marca 2012r. (niedziela) odbyło się
absolutorium kierunku Zarządzanie, w którym udział wzięła znikoma liczba nauczycieli
akademickich z powodu braku informacji i złej organizacji.
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski poinformował, że w Centrum Wykładowym na
Piotrowie zostało zorganizowane pomieszczenie dla nauczycieli akademickich pod nazwą
„Klub Profesorski”, w którym można miło spędzić czas w przerwie w zajęciach ze
studentami.
7.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:00) dziekan L. Pacholski zakończył XXV posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.
Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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