Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXXIII/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 8 października 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 XXXIII/2 posiedzeniu Rady.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił
o jego zaakceptowanie.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym zatwierdziła jednomyślnie porządek obrad. Głosowało
27 osób.
2.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawie promocyjnej:
Dr hab. dr h.c., inż. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw. PP,
Mgr inż. Arkadiusz Mateja,
Mgr inż. Józef Bancewicz.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało 27
osób.
2.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
2.1.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr Natalii Kubiak (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr
Natalii Kubiak.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr Natalii Kubiak 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 prof. dr. hab. Leszka Pacholskiego na temat pracy naukowej, którą pod
Jego kierunkiem prowadzi mgr Natalia Kubiak. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi:
„Inteligentny system hybrydowy zarządzania logistyką zaopatrzeniową”; ang.: Intelligent
hybrid system of supply logistics management.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego z Politechniki Poznańskiej oraz promotora
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pomocniczego Panią dr inż. Agnieszkę Stachowiak, która od wielu lat zajmuje się tą tematyką
pod względem naukowo-dydaktycznym.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pani Profesor M. Wyrwicka poprosiła powołaną
wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem
o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz nad wnioskiem o wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

19
15

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr Natalii Kubiak w dyscyplinie nauki o 15
0
zarządzaniu
2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr Natalii Kubiak Pana prof. 15
0
dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego
2b.Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr Natalii Kubiak 15
0
Panią dr inż. Agnieszkę Stachowiak

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 114 - XXXIII/09/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 3) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Kubiak,
2a. Wyznaczenia Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego na promotora przewodu
doktorskiego mgr Natalii Kubiak.
2b. Wyznaczenia Pani dr inż. Agnieszki Stachowiak na promotora pomocniczego przewodu
doktorskiego mgr Natalii Kubiak.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Inteligentny system
hybrydowy zarządzania logistyką zaopatrzeniową”; ang.: Intelligent hybrid system of
supply logistics management.
3.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

3.1. Opiniowanie wniosków o stypendium MNiSW dla najlepszych studentów (SS i
SN)
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła przepisy, w oparciu, o które składane
są wnioski o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia oraz kryteria przyznawania stypendiów
(art. 181 ust. 2 ustawy PSW, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane
studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz.
1270)).
Następnie przedstawiła dziewięć wniosków studentów studiów stacjonarnych o stypendia
MNiSW spełniających wymagane kryteria, w tym; dwa wnioski z kierunku studiów Inżynieria
Bezpieczeństwa: Pani Agnieszki Kościuszko, Pani Natalii Kożuch; cztery wnioski z kierunku
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studiów Logistyka: Pani Karoliny Grajek, Patrycji Hoffa, Magdaleny Karcz (w tym jeden
o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe: Pani Ariany Borkowskiej) oraz trzy wnioski
z kierunku studiów Zarządzanie: Pani Marty Regulskiej, Pani Natalii Matusiak oraz Pani Doroty
Westphal (Wnioski - Załącznik nr 4).
Pani dr H. Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła propozycję opinii: „Rada Wydziału Inżynierii
Zarządzania akceptuje przedstawione wnioski studentów o stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 spełniające wymagane kryteria oceny.”
Rada Wydziału w trybie głosowania tajnego zaopiniowała pozytywnie 9 wniosków
spełniających wymagane kryteria MNiSW. Głosowało 27 osób.
Pozostałe 12 złożonych wniosków, które nie spełniały wymaganych kryteriów Rada Wydziału
zaopiniowała negatywnie w głosowaniu jawnym. Głosowało 27 osób.
3.2. Opiniowanie wniosków o stypendium MNiSW dla najlepszych doktorantów (DS
i DN)
Kierownik studiów doktoranckich Pani Profesor Teresa Łuczka przedstawiła przepisy,
w oparciu, o które składane są wnioski o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia oraz kryteria
przyznawania stypendiów (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania
doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 199c ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) zwanej dalej
„PSW”, nadanego na podstawie art. 1 pkt 133 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.
455).
Następnie przedstawiła trzy złożone wnioski doktorantów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych o stypendia MNiSW z dziedziny nauk ekonomicznych spełniających
wymagane kryteria; Pani Marty Cudziło, Pani Andżeliki Libertowskiej oraz Pani Anny
Staniszewskiej (Wnioski - Załącznik nr 5).
Pani Profesor Teresa Łuczka przedstawiła propozycję opinii: „Rada Wydziału Inżynierii
Zarządzania akceptuje przedstawione wnioski doktorantów o stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2012/2013 spełniające wymagane kryteria oceny.”
Rada Wydziału w trybie głosowania tajnego zaopiniowała pozytywnie trzy wnioski
spełniających wymagane kryteria MNiSW. Głosowało 27 osób.
4.

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 Pan Profesor W. Mantura oraz Pani
Profesor M. Wyrwicka wyrazili zgodę na kandydowanie;
4.1.Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów – jeden nauczyciel
akademicki zaopiniowany przez Radę Wydziału (zgodnie z § 105 Statutu PP);
Proponowany kandydat: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
4.2. Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów – jeden
nauczyciel akademicki zaopiniowany przez Radę Wydziału (zgodnie z § 105
Statutu PP);
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Proponowany kandydat: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, 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.
5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
Brak.

6.

INTERPELACJE
Brak.

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:00) dziekan L. Pacholski zakończył XXXIII posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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