Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXVI nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 26 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 XXVI nadzwyczajnym
posiedzeniu Rady WIZ i poinformował, że protokół z XXV posiedzenia Rady Wydziału
z dnia 5 marca br. zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu RWIZ w dniu 2 kwietnia 2012r.
1.

PRZYJĘCIE BIEŻĄCEGO PORZĄDKU OBRAD

Pan dziekan Leszek Pacholski przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił
o jego zaakceptowanie.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek
obrad. Głosowały 23 osoby.
2.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

Pan dziekan L. Pacholski zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach dydaktycznych:
Dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.,
Dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek,
Mgr inż. Arkadiusz Mateja.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.
Głosowały 23 osoby.
2.1.Przyjęcie efektów kształcenia i programu studiów na kierunku Inżynieria
Bezpieczeństwa
Dziekan L. Pacholski poinformował członków Rady, że zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji zostały opracowane efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego oraz dla
profilu praktycznego w obszarach kształcenia, a także opis efektów kształcenia prowadzącego
do uzyskania kompetencji inżynierskich dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Dodał, że
zaistniała konieczność dostosowania planów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego
stopnia tak, aby spełniały one wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji.
W związku z powyższym Profesor Leszek Pacholski przedstawił projekt uchwały
i poprosił członków Rady Wydziału o jej przegłosowanie. Rada Wydziału w trybie
głosowania tajnego jednomyślnie podjęła uchwałę nr 68/XXVI/03/2012 (treść uchwały–
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Załącznik nr 3). Głosowały 23 osoby. Efekty kształcenia oraz plany studiów stanowią
załączniki do uchwały.
2.2. Przyjęcie efektów kształcenia i programu studiów na kierunku Logistyka
Dziekan L. Pacholski poinformował członków Rady, że zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji zostały opracowane efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego oraz dla
profilu praktycznego w obszarach kształcenia, a także opis efektów kształcenia prowadzącego
do uzyskania kompetencji inżynierskich dla kierunku Logistyka. Dodał, że zaistniała
konieczność dostosowania planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia tak, aby spełniał
on wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji.
W związku z powyższym Profesor Leszek Pacholski przedstawił projekt uchwały
i poprosił członków Rady Wydziału o jego przegłosowanie. Rada Wydziału w trybie
głosowania tajnego jednomyślnie podjęła uchwałę nr 69/XXVI/03/2012 (treść uchwały–
Załącznik nr 4). Głosowały 23 osoby. Efekty kształcenia oraz plan studiów stanowią
załączniki do uchwały.
2.3. Zmiany w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku
Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania
Dziekan L. Pacholski poinformował członków Rady, że zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji zaistniała konieczność dostosowania planu studiów stacjonarnych pierwszego
stopnia na kierunku Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania tak, aby spełniał on wymagania
Krajowych Ram Kwalifikacji.
W związku z powyższym Profesor Leszek Pacholski przedstawił projekt uchwały
i poprosił członków Rady Wydziału o jego przegłosowanie. Rada Wydziału w trybie
głosowania tajnego jednomyślnie podjęła uchwałę nr 70/XXVI/03/2012 (treść uchwały–
Załącznik nr 5). Głosowały 23 osoby, w tym (TAK – 22; NIE – 0; WSTRZ. – 1). Plan
studiów stanowi załącznik do uchwały.
3.

SPRAWY BIEŻĄCE
Brak.

4.

INTERPELACJE I WOLNE WNIOSKI

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 12:20) dziekan L. Pacholski zakończył XXVI nadzwyczajne posiedzenie Rady
Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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