Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXXV/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 19 listopada 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 XXXV/2 posiedzeniu Rady
oraz poinformował, że w dniu 17 listopada br. po ciężkiej chorobie zmarła Pani mgr Maria
Spitalniak, pracownik administracyjny naszego wydziału. Rada Wydziału uczciła Jej pamięć
minutą ciszy.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU XXXV/2 POSIEDZENIA RWIZ PP

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmian polegających na dodaniu podpunktu 4.1.2. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim:
Pana mgr. inż. Heiko VESPERA oraz Pana mgr. inż. Tobiasa ERXLEBENA (dziekan LP).
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek
obrad. Głosowało 28 osób.
2.

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU Z DNIA:
28 WRZEŚNIA 2012r. (XXXII/2), 8 PAŹDZIERNIKA 2012r. (XXXIII/2) ORAZ 22
PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU (XXXIV/2)

Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołów
z trzech poprzednich posiedzeń Rady Wydziału.
O głos w tej sprawie poprosił przedstawiciel doktorantów Pan mgr inż. Piotr Kończal, który
zgłosił uwagi doktorantów WIZ do protokołu z dnia 28 września br. (pismo – załącznik nr 3).
Głos w tej sprawie zabrał dr hab. Marek Szczepański oraz mgr inż. Józef Bancewicz,
którzy zwrócili uwagę, że w danej sprawie ważna jest przegłosowana pozytywnie uchwała, a nie
przyjęcie treści danego protokołu.
Wobec braku dalszych uwag protokół z XXXII/2 posiedzenia RWIZ PP został przyjęty
w głosowaniu jawnym. Głosowało 28 osób, (w tym: „TAK” – 27 osób; „PRZECIW” - 1).
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołów
z posiedzeń Rad Wydziału w dniu 8 października br. oraz 22 października br. Wobec braku
dalszych uwag protokoły: z XXXIII/2 oraz XXXIV/2 posiedzeń RWIZ PP zostały przyjęte
w głosowaniu jawnym. Głosowało 28 osób, (w tym: „TAK” – 28 osób).
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3.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU 31
PAŹDZIERNIKA 2012R.
♦ Sprawy osobowe:
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Przemysława Hermana na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WI),
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. arch. Piotra Marciniaka na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WI).
♦ Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki
Wrocławskiej prof. Jurijowi Bobało (ref. prof. K. Wesołowski).
♦ Sprawa utworzenia kierunku Inżynieria zarządzania oraz przyjęcie kierunkowych
efektów kształcenia (ref. Dziekan WIZ)
♦ Powołanie Kapituły Medalu „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej (ref. JMR)
♦ Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
(ref. JMR)
♦ Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (ref. JMR)
♦ Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (ref. JMR)
♦ Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (ref. JMR)
♦ Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
(ref.JMR)
♦ Powołanie Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (ref. JMR)
♦ Powołanie Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (ref. JMR)
♦ Wybór przedstawicieli do Rady Fundacji na rzecz Rozwoju PP, Rady Poznańskiej
Fundacji Bibliotek Naukowych i do Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego (ref. JMR)
♦ Informacja o wniosku Wydziału Fizyki Technicznej
♦ Ramowe programy prac stałych komisji senackich (ref. Przew. Komisji Senackich)
♦ Sprawy bieżące
♦ Interpelacje

4.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Dr inż. Małgorzata Spychała,
Dr inż. Joanna Kałkowska,
Mgr inż. Piotr Kończal – doktorant,
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na prace w komisji.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało
28 osób.
4.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
4.1.1. Wniosek Komisji Doktorskiej w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu mgr.
Andrzejowi Magrukowi
Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu
29 października 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja
Magruka na temat: „Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego”; ang.:
Hybryd Research Methodology In Technology Foresight. Pani Prodziekan
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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. Andrzejowi Magrukowi stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 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 oraz
o wyróżnienie rozprawy doktorskiej (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 postawionymi wnioskami.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania: 20 (19+1)
2. Liczba obecnych podczas głosowania: 15
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr. Andrzejowi
Magrukowi stopnia doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu
wyróżnienia rozprawy doktorskiej
mgr. Andrzeja Magruka

TAK

NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

15

0

0

0

12

0
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 117 – XXXV/11/2012 (tekst uchwały –
Załącznik nr 4) w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Magrukowi stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz wyróżnieniu
rozprawy doktorskiej.
4.1.2. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim: Pana mgr. inż. Heiko
VESPERA oraz Pana mgr. inż. Tobiasa ERXLEBENA (dziekan LP)
Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że Pan dr hab. inż. Marek Fertsch, prof.
nadzw. złożył pisemną rezygnację z funkcji promotora w przewodzie doktorskim Pana
mgr. inż. Heiko Vespera oraz Pana mgr. inż. Tobiasa Erxlebena z powodu prowadzenia
zbyt dużej ilości doktoratów (pismo - Załącznik nr 5).
Obowiązki promotora w obydwu przewodach doktorskich Pan Profesor Marek Fertsch
zaproponował Panu dr. hab. dr. h.c. inż. Tadeuszowi Zaborowskiemu, prof. nadzw. PP
który wyraził zgodę na piśmie na pełnienie tej funkcji (pismo - Załącznik nr 6).
Wobec braku głosów w dyskusji Pan dziekan poprosił powołaną wcześniej komisję
skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionymi wnioskami.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania: 19
2. Liczba obecnych podczas głosowania: 15
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Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
powołania na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Heiko
VESPERA Pana dr. hab. dr. h.c.
inż. Tadeusza Zaborowskiego,
prof. nadzw. PP
powołania na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Tobiasa
ERXLEBENA Pana dr. hab. dr.
h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego,
prof. nadzw. PP

TAK

NIE

14

14

0

0

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1

0

1

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 118 – XXXV/11/2012 (tekst uchwały –
Załącznik nr 7) w sprawie powołania na promotora przewodu doktorskiego mgr. inż.
Heiko VESPERA Pana dr. hab. dr. h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, prof. nadzw. PP
oraz uchwałę nr 119 – XXXV/11/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 8) w sprawie
powołania na promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Tobiasa ERXLEBENA Pana
dr. hab. dr. h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, prof. nadzw. PP.
5.

SPRAWY OSOBOWE
5.1. Wnioski o zatrudnienie na stanowisko asystenta
5.1.1. dr inż. Przemysław Niewiadomski – wniosek (załącznik nr 9) o zatrudnienie
od 1 grudnia 2012r. na okres jednego roku na stanowisko asystenta w Katedrze
Zarządzania Produkcją i Logistyki uzyskał poparcie kierownika Katedry dr. hab. inż.
Marka Fertscha, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds.
Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pani Profesor
Aleksandra Kawecka-Endler przedstawiła Protokół nr 1 (załącznik nr 10)
posiedzenia Komisji w dniu 5 listopada 2012 r., w którym większością głosów
zarekomendowała dr. inż. Przemysława Niewiadomskiego na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 28 osób (w
tym: „TAK” – 27, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0).
5.1.2. mgr Jakub Pawlak – wniosek (załącznik nr 11) o zatrudnienie od 1 grudnia
2012r. na okres jednego roku na stanowisko asystenta w Katedrze Ergonomii
i Inżynierii Jakości uzyskał poparcie kierownika Katedry prof. dr. hab. inż. Edwina
Tytyka. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania Konkursów na
Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pani Profesor Aleksandra Kawecka-Endler
przedstawiła Protokół nr 2 (załącznik nr 12) posiedzenia Komisji w dniu 5 listopada
2012 r., w którym większością głosów zarekomendowała mgr. Jakuba Pawlaka na
stanowisko asystenta.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 28 osób (w
tym: „TAK” – 24, „NIE” – 4, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0).
5.1.3. mgr inż. Irena Pawłyszyn– wniosek (załącznik nr 13) o zatrudnienie od
1 grudnia 2012r. na stanowisko asystenta (na zastępstwo za mgr inż. Natalię Pawlak)
w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki uzyskał poparcie kierownika Katedry
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dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds.
Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pani Profesor
Aleksandra Kawecka-Endler przedstawiła Protokół nr 3 (załącznik nr 14)
posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2012 r., w którym większością głosów
zarekomendowała mgr inż. Irenę Pawłyszyn na stanowisko asystenta (na zastępstwo).
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 28 osób (w
tym: „TAK” – 28, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0).
5.2. Wnioski o zatrudnienie na stanowisko profesorów wizytujących
5.2.1. prof. Hannu Vanharanta – Profesor Leszek Pacholski przedstawił wniosek
o zatrudnienie prof. Hannu Vanharanta na stanowisku profesora wizytującego
w okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 kwietnia 2013 r. w Pracowni Zarządzania
i Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania (pismo – załącznik
nr 15). Wniosek uzyskał poparcie kierownika Pracowni Pana Profesora Stefana
Trzcielińskiego. Prof. H. Vanharanta przeprowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze
60 godzin dla studentów kierunku Zarządzanie – specjalność Corporate Management.
Prof. H. Vanharanta pracuje w Tampere University of Technology (dyscyplina:
Business Economics, specjalność: Industrial Management and Engineering).
W poprzednim roku akademickim pracował również jako profesor wizytujący
w Politechnice Poznańskiej i prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunku Zarządzanie.
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska
Asystentów i Adiunktów Pani Profesor Aleksandra Kawecka-Endler przedstawiła
Protokół nr 4 (załącznik nr 16) posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2012 r.,
w którym większością głosów zarekomendowała Profesora Hannu Vanharanta na
stanowisko profesora wizytującego.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 28 osób (w
tym: „TAK” – 28, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0).
Pan dziekan L. Pacholski dodał, że decyzję o zatrudnieniu podejmie JM Rektor,
na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.
5.2.2. prof. Zbigniew J. Pasek – Profesor Leszek Pacholski przedstawił wniosek
o zatrudnienie prof. Zbigniewa J. Paska na stanowisku profesora wizytującego
w okresie od 1 grudnia 2012r. do 30 kwietnia 2013 r. w Katedrze Zarządzania
Produkcją i Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania (pismo – załącznik nr 17).
Wniosek uzyskał poparcie kierownika Katedry Pana Profesora Marka Fertscha.
Przeprowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Logistyka, przedmiot „Integracja
procesowo-produktowa”. W poprzednim roku akademickim pracował również jako
profesor wizytujący w Politechnice Poznańskiej.
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska
Asystentów i Adiunktów Pani Profesor Aleksandra Kawecka-Endler przedstawiła
Protokół nr 5 (załącznik nr 18) posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2012 r.,
w którym większością głosów zarekomendowała Profesora Zbigniewa J. Paska na
stanowisko profesora wizytującego.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 28 osób (w
tym: „TAK” – 28, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0).
Pan dziekan L. Pacholski dodał, że decyzję o zatrudnieniu podejmie JM Rektor,
na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.
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6.

INFORMACJA O PLANIE REMONTÓW

Kierownik administracyjny mgr inż. Józef Bancewicz przedstawił plan remontów
(Załącznik nr 19) Wydziału Inżynierii Zarządzania PP na rok 2013. Krótko zreferował zakres
prac remontowych, szacowany koszt remontu oraz planowane finansowanie.
7.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
W sprawach bieżących głos zabrali przedstawiając następujące sprawy:
— Dziekan Leszek Pacholski
Poinformował, że w ubiegły weekend odbyły się narady Rektorów PP
z dziekanami, na których były omawiane sprawy polityki kadrowej na
uczelni. Dodał, że sprawy te będą zatwierdzane na najbliższym
posiedzeniu Senatu PP, w związku z tym przedstawi nam tę problematykę
na kolejnym posiedzeniu RWIZ w grudniu.
Następnie zwrócił się bezpośrednio z komunikatem do przedstawiciela
doktorantów Pana mgr. inż. Piotra Kończala, o nienękanie Jego osoby
korespondencją listową, jak i mailową, którą Pan P. Kończal przesyła
nagminnie do Pana dziekana od kilku miesięcy. Dodał, że adresatem
w sprawach doktoranckich jest kierownik Studiów Doktoranckich.
Poprosił, aby korespondencję w formie zwrotu „MY” podpisywały, co
najmniej dwie osoby, a nie tylko i wyłącznie Pan Piotr Kończal.
— Profesor Magdalena Wyrwicka
Pani Prodziekan ds. naukowych Profesor Magdalena Wyrwicka
przedstawiła wyniki przeprowadzonych badań dotyczących źródeł
informacji dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013
(skuteczność promocji – slajdy – załącznik nr 20) na podstawie ankiety
zawierającej osiem pytań, w której udział wzięło 350 studentów, w tym na
kierunkach (IB – 106, LG – 111, ZR – 125). Poinformowała, że z
przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że podstawowym
źródłem pozyskiwania informacji jest Internet-strona WWW uczelniana i
wydziałowa oraz ludzie (znajomi), jak również informator o szkołach
wyższych. Natomiast najsłabsze źródło informacji to radio, targi
edukacyjne w innej uczelni, telewizja, oraz informatory regionalne.
Tendencje wzrostowe w porównaniu z poprzednimi latami ma: strona
internetowa uczelni, informacja od kolegów, informator o szkołach
wyższych, targi edukacyjne, telewizja lokalna oraz radio Afera. 35%
ankietowanych, to kandydaci wybierający się na kierunek Zarządzanie,
którzy to właśnie najczęściej korzystali ze źródła informacji, jakim jest
internet oraz koledzy.
Pani prodziekan przedstawiła wnioski końcowe z przedstawionych badań:
„• Konieczna jest dbałość o rzetelne i aktualne dane na stronach
internetowych PP i WIZ;
• Dobrą opinię o studiach na Wydziale kształtują LUDZIE (głównie
koledzy kandydatów), czyli nasi STUDENCI”;
• Analizy wyników rok do roku wskazują na potrzebę korzystania
z różnych środków promocji, gdyż kandydaci szukają potwierdzenia
informacji w niezależnych źródłach.”
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Głos w tej sprawie zabrał dr hab. Marek Szczepański, który zaproponował
swoją pomoc we wspieraniu promocji wydziału w mediach, z którymi ma
dobry kontakt. Zaproponował, aby powstała grupa osób na wydziale, która
zajmowałaby się sprawami promocji, za co Pani prodziekan M. Wyrwicka
bardzo podziękowała.
— Dziekan Leszek Pacholski
Poinformował, że władze Politechniki Poznańskiej przymierzają się do
ujednolicenia stron WWW na wszystkich wydziałach PP pod względem
szaty graficznej. Dodał, że zmieniło się logo Politechniki Poznańskiej,
w którym pojawił się tekst angielskojęzyczny.
— Profesor Edwin Tytyk
Poinformował, że jest bardzo duże zainteresowanie wśród studentów
studiów niestacjonarnych podręcznikami z projektu „Wiedza dla
gospodarki”, które są nieodpłatne dla studentów stacjonarnych.
Głos w tej sprawie zabrali:
— Dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek,
— Dr inż. Maciej Szymański,
— Dr hab. Marek Szczepański,
— Profesor Edward Niesyty,
— Profesor Leszek Pacholski
proponując szereg rozwiązań w tej sprawie. Ostatecznie ustalono, iż
należy w tej sprawie zasięgnąć opinii kierownika projektu, opinii prawnej,
jak i wydawnictwa, w jakiej formie i na jakich zasadach można by było
wznowić nakład, by mogli z tych podręczników skorzystać również
studenci niestacjonarni.

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 12:45) dziekan L. Pacholski zakończył XXXV/2 posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
mgr Renata Nazaruk
……………………………….
Sekretarz Rady
Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej

Przewodniczył:
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
…………………………………….
Dziekan
Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej
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