Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXXII/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 28 września 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 XXXII posiedzeniu Rady.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU XXXII POSIEDZENIA RWIZ PP.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmian polegających na wykreśleniu podpunktu 5.1. Zmiany w siatce zajęć na kierunku
LOGISTYKA - wg projektu dr. inż. P. Pawlewskiego oraz dodaniu podpunktu 5.4. Powołanie
Studiów Podyplomowych pn. „Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i
techniczno-zawodowych”- edycja 38.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek obrad.
Głosowały 22 osoby.
2.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXI POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU Z DNIA
2 LIPCA 2012 r.

Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół z XXXI posiedzenia
Rady WIZ z dnia 2 lipca 2012 roku został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Głosowały 22 osoby.
3.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 26 WRZEŚNIA 2012 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP przedstawiła porządek pierwszego
posiedzenia Senatu w kadencji 2012-2016 z dnia 26 września 2012 r. Krótko zreferowała
następujące najważniejsze kwestie:
♦
Sprawy osobowe:
- wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zawirskiego na stanowisko
profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WE),
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Michała Kulki na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WBMiZ),
- wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Agnieszki Merkisz-Guranowskiej na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WMRiT),
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Stręka na stanowisko profesora
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
4.

nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WBMiZ),
Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej
prof. dr. inż. Januszowi Rajskiemu (ref. JMR)
Propozycja ramowego programu posiedzeń Senatu (ref. JMR)
Powołanie Komisji Senackich (ref. JMR)
Informacja o rekrutacji w 2012 roku (ref. R1, Dziekani)
Sprawy bieżące
Interpelacje
SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawie promocyjnej:
Dr, Docent PP Przemysław Bartkiewicz,
Dr inż. Małgorzata Spychała,
Mgr inż. Joanna Kaczmarek-studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowały 22
osoby.
4.1.
Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
4.1.1. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich,
powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr inż. Sylwii Piersiali – Polarek (nauki o zarządzaniu).
Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP przewodnicząca Wydziałowej Komisji
ds. Doktoratów poinformowała, że mgr inż. Sylwia Piersiala-Polarek złożyła rozprawę
doktorską, a jej promotor dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP wydał pozytywną
opinię o tym dziele nt.: „Metodyka zarządzania procesem ciągłego doskonalenia w systemie
wytwórczym przedsiębiorstwa produkcyjnego”, ang. (The methodology of continuous
improvement process management in a manufacturing system of an industrial company).
Pani Profesor Magdalena Wyrwicka poinformowała, że Komisja ds. Doktoratów Wydziału
Inżynierii Zarządzania na posiedzeniu w dniu 28 września 2012r. postanowiła zaproponować:
a) wyznaczenie następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii PiersialiPolarek:
– dr. hab. inż. Marka Wirkusa, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej,
– dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej;
b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie:
– dyscyplina podstawowa: „Zarządzanie”
1) Przewodniczący: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. PP
2) Promotor: dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP
3) Egzaminator z dysc. podst: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
4) Członek: dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. PP
5) Recenzent (WIZ PP): dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
– dyscyplina dodatkowa: „Filozofia”
1) Przewodniczący: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. PP
2) Promotor: dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP
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3) Ekspert z dyscypliny dod.: dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. PP
– język obcy nowożytny: „Język angielski”
1) Przewodniczący: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. PP
2) Promotor: dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP
3) Egzaminator: mgr Agata Jankiewicz (SJO PP)
c) skład komisji doktorskiej mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek:
1) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
2) Promotor: dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP
3) Recenzent: dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. PG
4) Recenzent (WIZ PP): dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP
5) Przewodniczący komisji egz. z dyscyplin podst.: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
PP
6) Członek komisji egz. z dyscyplin podst.: dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.
PP
7) Członek komisji: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
8) Członek komisji: dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw. PP
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodziekan Magdalena Wyrwicka poprosiła
powołaną wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem
o wyznaczenie recenzentów.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:
Liczba otrzymanych głosów:

19
12

Recenzenci:
1. dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. PG
2. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
PP

TAK

NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

12

0

0

0

12

0

0

0

Pani prodziekan M. Wyrwicka poprosiła o zgodę na jawne głosowanie w zakresie ustalenia
egzaminów doktorskich, powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz
komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim. Zgodę na jawne głosowanie wyraziło 12
członków rady. W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie (12 – TAK) powołano trzy komisje
przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisję doktorską do przyjęcia rozprawy
doktorskiej mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek i przeprowadzenia jej publicznej obrony.
Zgodnie z powyższymi decyzjami Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę nr
111 – XXXII/09/2012 (tekst uchwały – załącznik nr 3) w sprawie wyznaczenia recenzentów,
zakresu egzaminów doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek.
5.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
5.1. Kryteria przyznawania stypendiów z dotacji projakościowej dla doktorantów
Kierownik studiów doktoranckich Pani Profesor Teresa Łuczka przedstawiła
propozycję dodatkowych kryteriów dot. opiniowania wniosków zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w PP na
poszczególnych latach studiów doktoranckich. Na podstawie § 9 ust.5 Zarządzenia nr 35
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Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 31 sierpnia 2012r.. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów
doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
zaproponowała.:
Na I rok studiów:
- autorstwo/współautorstwo recenzowanych publikacji lub monografii naukowych
(punktacja);
Na II i III rok studiów:
- publikacje jak dla I roku (co najmniej dwie publikacje po 6 pkt)
Na IV rok oraz przedłużeniu studiów:
- publikacje, projekt i grant jak dla II i III roku
- wszczęty przewód doktorski,
- wystąpienie na seminarium wydziałowym (prezentacja),
- samodzielność w publikowaniu/autorstwo.
Dodała, że za każde dodatkowe kryterium Komisja Doktorancka przyznaje 3 pkt.
Głos w tej sprawie zajął Prorektor ds. kształcenia ustawicznego Pan Profesor Stefan
Trzcieliński, który zaproponował dopisanie na wszystkich latach studiów doktoranckich
kryteriów, takich jak: publikacje naukowe z listy A MNiSW (publikacje, po co najmniej 10
punktów) lub listy C MNiSW (publikacje, po co najmniej 15 punktów) oraz grant
z Narodowego Centrum Nauki, a także projekt dla młodych naukowców. Dodał, iż uważa,
że małe znaczenie ma autorstwo publikacji i proponowałby szczególnie publikować
w czasopismach wysoko punktowanych.
Zupełnie odmienne zdanie przedstawiła Pani Profesor Magdalena Wyrwicka, podkreśliła
rangę publikacji w naszych Zeszytach Naukowych. Jej stanowisko poparł także Pan
Profesor Władysław Mantura.
W nawiązaniu do tych wypowiedzi głos zabrał przedstawiciel samorządu doktorantów Pan
mgr inż. Piotr Kończal, zaproponował, by przedstawione dodatkowe kryteria
obowiązywały dopiero przy opiniowaniu wniosków na rok akademicki 2013/2014.
W odpowiedzi głos zabrali: Pani Profesor Teresa Łuczka, która wyjaśniła, że dodatkowe
kryteria obejmują dokładnie to, co doktorant robić powinien oraz Pan Profesor Władysław
Mantura, nawiązując do wypowiedzi Profesora Stefana Trzcielińskiego, zaznaczył fakt, że
dyskusja dotyczy kryteriów dodatkowych, natomiast podstawowe, zawarte są
w regulaminie uczelnianym.
Na koniec głos w dyskusji zabrała ponownie Pani Profesor M. Wyrwicka, która
poinformowała, że w czerwcu br. Komisja Doktorancka po raz pierwszy opiniowała
wnioski doktorantów o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych przy zastosowaniu dodatkowych kryteriów w celu
wyłonienia trzydziestu procent najlepszych doktorantów.
Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania PP w głosowaniu jawnym zatwierdziła
dodatkowe kryteria uzupełnione o propozycje Pana Prorektora Stefana Trzcielińskiego
(kryteria - załącznik nr 4) oraz ich punktację. Dodatkowe kryteria obowiązują przy
opiniowaniu wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
na rok akademicki 2012/13. Głosowały 22 osoby.
5.2. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia studentów
Prodziekan ds. kształcenia Pani dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała,
że zgodnie z Zarządzeniem nr 31 JM Rektora PP z dnia 29 sierpnia 2012 r. obowiązuje
następująca procedura i terminarz składania wniosków o stypendia MNiSW;
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• do 28 września 2012 r. - opublikowanie przez wydziały list 5% najlepszych studentów na
prowadzonych kierunkach
• do 5 października 2012 r. - składanie wniosków przez studentów na wydziałach
• do 10 października 2012 r. - zaopiniowanie przez Rady Wydziału złożonych wniosków
• do 11 października 2012 r. - złożenie do Działu Kształcenia wniosków zaopiniowanych
przez Radę Wydziału.
Następnie Pani prodziekan ds. kształcenia zaprezentowała listy 5% najlepszych studentów
uprawnionych do składania wniosków o stypendium MNiSW na poszczególnych
kierunkach i trybach studiów prowadzonych przez Wydział (listy studentów-załącznik nr
5). Dodała, że złożone wnioski będą opiniowane na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady
Wydziału, które odbędzie się w dniu 8 października br.
5.3. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia doktorantów
Kierownik studiów doktoranckich Pani Profesor Teresa Łuczka poinformowała,
że zgodnie z Zarządzeniem nr 31 JM Rektora PP z dnia 29 sierpnia 2012 r. obowiązuje
następująca procedura i terminarz składania wniosków o stypendia MNiSW;
• do 28 września 2012 r. - opublikowanie przez wydziały list 5% najlepszych doktorantów
w danej dziedzinie;
• do 10 października 2012 r. - składanie wniosków przez doktorantów na wydziałach;
• do 18 października 2012 r. - zaopiniowanie przez Radę Wydziału złożonych wniosków;
• do 19 października 2012 r. - złożenie do Działu Kształcenia wniosków zaopiniowanych
przez Radę Wydziału.
Następnie Pani kierownik studiów doktoranckich zaprezentowała listy 5%
najlepszych doktorantów uprawnionych do składania wniosków o stypendium MNiSW
w danej dziedzinie (listy doktorantów-załącznik nr 6). Z powodu różnych terminów
składania wniosków przez studentów i doktorantów po dyskusji Rada Wydziału
zadecydowała o skróceniu terminu składania wniosków dla doktorantów do dnia
5 października br., by mogły być zaopiniowane na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady
Wydziału w dniu 8 października br.
5.4. Powołanie Studiów Podyplomowych pn. „Przygotowanie edukacyjne do nauczania
przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych”- edycja 38
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek o uruchomienie
trzydziestej ósmej edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Przygotowanie edukacyjne
do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-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 7). Planowany okres trwania studiów: od października 2012 do lutego 2014
roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. Tadeuszowi Żukowi.
Prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła propozycję uchwały:
”Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania akceptuje przedstawiony program studiów
podyplomowych pn. „Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych
i techniczno-zawodowych” – edycja 38 związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie
i popiera kandydaturę dr. Tadeusza Żuka na kierownika tych studiów. Przedstawiony
program będzie obowiązywał od października 2012 roku”.

5

Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 112
– XXXII/09/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 8) o uruchomieniu trzydziestej ósmej
edycji studiów podyplomowych pn. „Przygotowanie edukacyjne do nauczania
przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych” oraz powołaniu dr. Tadeusza Żuka na
kierownika studiów. Głosowały 22 osoby (w tym: „TAK” – 22, „NIE” – 0, „WSTRZ.” –
0).
6.

WYBÓR I OPINIOWANIE PRZEDSTAWICIELI WYDZIAŁU DO
UCZELNIANYCH GREMIÓW KOLEGIALNYCH NA KADENCJĘ 2012 – 2016

Pan dziekan Leszek Pacholski zaproponował kandydatury do uczelnianych gremiów
kolegialnych na kadencję 2012-2016 oraz poinformował, że wszystkie osoby wyraziły zgodę na
kandydowanie;
6.1. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich –
dwóch nauczycieli akademickich w tym przynajmniej jeden zatrudniony na
stanowisku profesora oraz jednego studenta (wybranych przez Radę Wydziału
zgodnie z § 94 Statutu PP);
- proponowani kandydaci:
prof. dr hab. inż. EDWIN TYTYK
dr inż. MAŁGORZATA SPYCHAŁA
studentka Olga GONSCH
6.2. Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów – jeden nauczyciel akademicki
zaopiniowany przez Radę Wydziału (zgodnie z § 103 Statutu PP);
- proponowany kandydat:
dr hab. TADEUSZ LEMAŃCZYK
6.3. Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów – jeden
nauczyciel akademicki zaopiniowany przez Radę Wydziału (zgodnie z § 103 Statutu
PP);
- proponowany kandydat:
dr inż. JOANNA KAŁKOWSKA
6.4. Rady Bibliotecznej – jeden przedstawiciel wybrany przez Radę Wydziału (zgodnie z
§ 71 Statutu PP);
- proponowany kandydat:
dr hab. inż. ALEKSANDRA KAWECKAENDLER, prof. nadzw. PP
6.5. Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich – jeden
przedstawiciel;
- proponowany kandydat:
dr hab. inż. MAREK FERTSCH, prof. nadzw. PP
6.6. Odwoławczej Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich –
jeden przedstawiciel:
- proponowany kandydat:
dr hab. TERESA ŁUCZKA, prof. nadzw. PP
Profesor Leszek Pacholski poprosił komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego
głosowania o zaopiniowanie zaproponowanych kandydatur.
Rada Wydziału w trybie głosowania tajnego zaopiniowała pozytywnie powyższych
kandydatów do uczelnianych gremiów kolegialnych na kadencję 2012-2016. Głosowało 27
osób.
6.7. Komisji Likwidacyjnej – 3 osoby:
- proponowani kandydaci:
6

• dr inż. MARCIN BUTLEWSKI
• mgr inż. TOMASZ WIŚNIEWSKI
• KRZYSZTOF KOPERA
Profesor Leszek Pacholski poprosił o przeprowadzenie jawnego głosowania
o powołanie zaproponowanych trzech członków do Wydziałowej Komisji Likwidacyjnej.
Na przeprowadzenie jawnego głosowania wyraziło zgodę 22 obecnych członków Rady
Wydziału.
Rada Wydziału w trybie jawnego głosowania zaopiniowała pozytywnie trzech
kandydatów do Wydziałowej Komisji Likwidacyjnej. Głosowały 22 osoby.
7.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI I STANIE PRZYGOTOWAŃ DO
ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

Kierownik Administracyjny Wydziału Pan mgr inż. Józef Bancewicz przedstawił poniższe
dane z raportu o przeprowadzonej rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na WIZ PP na rok
akademicki 2012/2013;
STUDIA STACJONARNE - SKŁAD KOMISJI
Przewodniczący: dr inż. Piotr Lubiński
Sekretarz: dr inż. Małgorzata Spychała
Członek: dr inż. Jerzy Mazurczak
Członek: mgr inż. Joanna Ziomek
Członek: mgr inż. Paweł Królas
Członek: mgr Marta Weber
Członek: mgr inż. Adam Radecki
I stopnia

Zgłoszeń z I
preferencją
Zgłoszeń ogółem
Założone limity
rekrutacyjne
Ilość
zakwalifikowanych
Liczba przyjętych
(aktualnie)

Inżynieria
bezpieczeństwa

Logistyka

Zarządzanie

Zarządzanie
(Engineering
with
Commerce)

187

729

233

21

970

2046
90
(pierwotnie 120)

1132
120
(pierwotnie 90)

219

100

140

200

60

68

98

129

36

60

30

STUDIA NIESTACJONARNE - SKŁAD KOMISJI
Przewodniczący: dr inż. Ireneusz Gania
Sekretarz: mgr inż. Sylwia Zdeb-Gałecka
Członek: dr inż. Marcin Butlewski
Członek: dr Paweł Przepióra
Członek: mgr inż. Izabela Kudelska
Członek: mgr inż. Karolina Werner

7

I stopnia

Zgłoszeń z I preferencją
Zgłoszeń ogółem
Założone limity rekrutacyjne
Ilość zakwalifikowanych
Liczba przyjętych (aktualnie)

Inżynieria
bezpieczeństwa
62
162
30
60
48

Logistyka

Zarządzanie

159
344
60
120
98

84
217
30
60
37

Logistyka

Zarządzanie

35
48
30
25
23

107
126
90
81
79

II stopnia

Zgłoszeń z I preferencją
Zgłoszeń ogółem
Założone limity rekrutacyjne
Ilość zakwalifikowanych
Liczba przyjętych

8.

Inżynieria
bezpieczeństwa
41
49
30
41
37

OMÓWIENIE
NOWYCH
ZASAD
(rozporządzenie MNiSW z sierpnia br.)

KATEGORYZACJI

JEDNOSTEK

Pani Profesor Magdalena Wyrwicka omówiła nowe zasady kategoryzacji jednostek na
podstawie streszczonego rozporządzenia MNiSW z lipca br., które w ramach prac społecznych
wykonał Pan Profesor Jerzy Nawrocki oraz Pan Profesor Andrzej Jaszkiewicz z Wydziału
Informatyki PP (streszczenie rozporządzenia – Załącznik nr 9).
9.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
9.1. Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału w semestrze zimowym w roku
akademickim 2012/2013
Pan dziekan Profesor Leszek Pacholski przedstawił poniższe terminy posiedzeń Rad
Wydziału w semestrze zimowym 2012/2013 oraz poinformował, że wszystkie posiedzenia
będą odbywały się w budynku WIZ PP, w sali 115, przy ul. Strzeleckiej 11 o godz. 11.30:
♦
28. września 2012r. (piątek)
♦
08. października 2012r. (poniedziałek) – nadzwyczajne posiedzenie
♦
22. października 2012r. (poniedziałek)
♦
19. listopada 2012r. (poniedziałek)
♦
10. grudnia 2012r. (poniedziałek)
♦
21. stycznia 2013r. (poniedziałek)
♦
18. lutego 2013r. (poniedziałek)
9.2. Powołanie składu osobowego do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
na kadencję 2012-2016
Pani dr inż. Hanna Włodarkiewicz-Klimek zaproponowała nowy skład osobowy
Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 oraz
poinformowała, że wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zespole:
♦

dr inż. Małgorzata Jasiulewicz – Kaczmarek - Przewodnicząca
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♦
♦
♦
♦
♦

dr inż. Anna Mazur
dr inż. Hanna Gołaś
dr Hanna Włodarkiewicz - Klimek
mgr inż. Milena Drzewiecka (przedstawiciel doktorantów)
mgr inż. Joanna Kaczmarek (przedstawiciel studentów)

Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego podjęła uchwałę o powołaniu
zaproponowanych kandydatów w skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
na kadencję 2012-2016. Głosowały 22 osoby.
9.3. Zasady nadawania tytułów zawodowych absolwentom WIZ PP:
Prodziekan ds. kształcenia Pani dr inż. Hanna Włodarkiewicz-Klimek
przedstawiła poniższą propozycję zasad nadawania tytułów zawodowych absolwentom
Wydziału Inżynierii Zarządzania PP;
Po pierwszym stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach:
Inżynieria Bezpieczeństwa – tytuł inżyniera
Logistyka – tytuł inżyniera
Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania – tytuł inżyniera
Po drugim stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach (bez względu
na posiadany tytuł zawodowy po studiach pierwszego stopnia):
Inżynieria Bezpieczeństwa – tytuł magistra
Logistyka – tytuł magistra
Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania – tytuł magistra
Głos zabrał Pan Profesor Edward Niesyty, który zapytał: „z jakiego zakresu
będzie absolwent uzyskiwał tytuł inżyniera na kierunku Zarządzanie/Inżynieria
Zarządzania: nauk społecznych, ekonomicznych, czy technicznych?”.
W związku z pytaniem wywiązała się dyskusja pomiędzy Panem Prorektorem PP
Profesorem Stefanem Trzcielińskim, Panią dr inż. Hanną Włodarkiewicz-Klimek,
a Panem Profesorem Edwardem Niesytym na temat wymagań z załącznika
9 rozporządzenia MNiSW z 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego podjęła uchwałę nr 113 –
XXXII/09/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 9) w sprawie zasad nadawania tytułów
zawodowych absolwentom Wydziału Inżynierii Zarządzania PP. Głosowały 22 osoby,
uchwałę poparło 22 osob natomiast jedna osoba wstrzymała się od głosu (w odniesieniu
do kwestii nadawania tytułu inżyniera na kierunku Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania po
pierwszym stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).
.

W sprawach bieżących głos zabrali przedstawiając następujące sprawy:
— Profesor Leszek Pacholski
Poinformował, że Pani mgr inż. Anna Katarzyna Stasiuk zrezygnowała
z reprezentowania doktorantów na posiedzeniach Rad Wydziału. Osobą,
która ją zastąpi jest Pan mgr inż. Piotr Kończal.
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— Profesor Magdalena Wyrwicka
Poinformowała, że wprowadziła rozporządzenie, by każdy wyjazd
naukowy był wprowadzany do rejestru, który będzie prowadziła Pani
Beata Mroczek. Ponadto poprosiła o napisanie notatki, łącznie
z kontaktem telefonicznym lub mailowym z jednostką, którą
odwiedziliśmy.
Przedstawiła inicjatywę Pana Profesora Jana Jabłońskiego dotyczącej
wyjazdów naszych pracowników na konferencje zagraniczne. Proponuje
się, aby przyjeżdżający wracali z pomysłem na wspólną publikację
z zagranicznym uczestnikiem konferencji.
Dodatkowo poinformowała że:
- do 10.10. br. można składać wnioski na dofinansowanie ekspertyz opinii
ocen naukowych, zadań wydawniczych, zadań z zakresu działalności
bibliotek, upowszechniania osiągnięć naukowych i innych zadań do
Polskiej Akademii Nauk;
- ogłoszono konkurs do NCN-u – termin do 30.11 br.;
- został rozpisany konkurs o nagrodę Prezesa NBP na najlepsze prace
z zakresu nauk ekonomicznych: magisterską, doktorską i habilitacyjną.
— Mgr inż. Arkadiusz Mateja
Poinformował, że zaczął działać sekretariat katedr i pracowni, który
obsługuje Pani mgr Beata Mroczek w pokoju 212, natomiast pokój 212a
będzie pełnić funkcję sali konferencyjnej, w której można organizować
zebrania.
Zwrócił się do kierowników Katedr i Pracowni o analizę aktualnie
realizowanych tematów w naukowej działalności statutowej.
— Profesor Stefan Trzcieliński
Poprosił o przyjrzenie się nowemu Regulaminowi Studiów Stacjonarnych
i Niestacjonarnych I i II Stopnia, ponieważ znacząco różni się on od
poprzedniego.

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 14:45) dziekan L. Pacholski zakończył XXXII posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii
Zarządzania.
Protokołowała:

Przewodniczył:
Dziekan WIZ

mgr Renata Nazaruk

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
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