Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XLII/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 10 czerwca 2013 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 XLII/2 posiedzeniu Rady
Wydziału i poinformował, że z okazji ukończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę
z dniem 1 lipca br. Pan dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw. zorganizował poczęstunek
w formie ciastek i kawy, na który serdecznie wszystkich członków Rady zaprosił.
Głos zabrał Pan Profesor Jan Jabłoński, wyrażając wdzięczność wszystkim pracownikom
wydziału za dobrą atmosferę, dzięki której mógł realizować swój rozwój naukowy.
1.

PRZYJĘCIE
PORZĄDKU
OBRAD
BIEŻĄCEGO
POSIEDZENIA
I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU XLI/2 POSIEDZENIA Z 13 MAJA 2013 ROKU

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o jego
zaakceptowanie.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie porządek obrad w głosowaniu jawnym.
Obecnych w czasie głosowania 27 osób na 34 osoby uprawione do głosowania.
Pan dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z XLI/2 posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 maja 2013 roku.
Wobec braku uwag protokół XLI/2 posiedzenia RWIZ PP został przyjęty
w głosowaniu jawnym. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 27, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0) na
34 osoby uprawnione do głosowania.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU
29 MAJA 2013 R.

Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka zreferowała następujące punkty posiedzenia Senatu
Akademickiego Politechniki Poznańskiej:
♦ Sprawy osobowe - wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Andrzeja Jaszkiewicza na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WI);
♦ Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Peterowi
Wriggersowi (ref. JMR);
♦ Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2012 oraz ocena
efektywności badań naukowych (ref. R2, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki);
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♦ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej
Komisji ds. Budżetu i Finansów);
♦ Uchwalenie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014 (ref. R1);
♦ Uchwalenie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 (ref. R4);
♦ Informacja o działalności Biblioteki;
♦ Informacja o pracy Samorządu Doktorantów;
♦ Sprawy bieżące;
♦ Interpelacje.
Pan Dr hab. Marek Szczepański zaproponował wyznaczenie osoby, która w sprawach
promocyjnych reprezentowałaby Wydział na zewnątrz.
Pan dziekan Leszek Pacholski w odpowiedzi poinformował, że takie informacje można
składać w sekretariacie dziekana u Pani mgr Agaty Olejniczak.
Pani profesor Magdalena Wyrwicka dodała, że wszystkie publikacje powinny trafić do
wydziałowej biblioteki i dodatkowo można składać informacje promocyjne w sekretariacie
Katedr i Pracowni WIZ, u Pani mgr Beaty Mroczek oraz u Pana mgr. Grzegorza Musioła.
3.

SPRAWY OSOBOWE
3.1. Informacja o bezpłatnym urlopie dr. Bartosza Godziszewskiego (KNE) w terminie
01.10.2013r. – 30.09.2015r.
Pan Profesor Leszek Pacholski poinformował, że Pan dr Bartosz Godziszewski złożył
wniosek z prośbą o dwuletni bezpłatny urlop w terminie 01.10.2013r. – 30.09.2015r. w celu
podjęcia innej pracy zarobkowej (Pismo – Załącznik nr 3).
Głos w tej sprawie zabrał Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych dr hab. Marek
Szczepański, który poinformował, że Pan dr B. Godziszewski wygrał konkurs na
zatrudnienie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Dodał, że, jako
bezpośredni przełożony poparł wniosek, ponieważ praca w Komisji umożliwi
dr. Godziszewskiemu zdobycie nowych cennych doświadczeń zawodowych oraz
pogłębienie dorobku naukowego na temat rynku finansowego.

4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
4.1. Nadawanie tytułów zawodowych absolwentom kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec na podstawie § 3 pkt.4 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008r. oraz na podstawie § 11
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r.
przedstawił poprawkę do uchwały nr 113– XXXII/09/2012 z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie zasad nadawania tytułów zawodowych absolwentom kierunków prowadzonych
przez Wydział. Poprawka ta umożliwi nadawanie tytułu magistra inżyniera absolwentom
kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (bez względu na posiadany tytuł zawodowy po studiach
I stopnia), którzy zostali przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia
MNiSW z 1 września 2011 roku oraz w roku akademickim 2011/2012.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego podjęła uchwałę nr 145 – XLII/06/2013
(tekst uchwały – Załącznik nr 4) o zmianie uchwały nr 113– XXXII/09/2012 z dnia 28
września 2012 roku w sprawie zasad nadawania tytułów zawodowych absolwentom
kierunków prowadzonych przez Wydział.
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4.2. Zmiany kierunkowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na
kierunkach:
– Inżynieria Bezpieczeństwa
– Logistyka
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała członków Rady, że
Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa opracowała
zmiany kierunkowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Inżynieria
Bezpieczeństwa. Dodała, że sprawa po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału zostanie
skierowana na posiedzenie Senatu Akademickiego PP w celu przyjęcia zaproponowanych
przez Wydział zmian.
Po przedstawieniu i omówieniu istotnych zmian dr H. Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła
projekt uchwały i poprosiła członków Rady Wydziału o jej przegłosowanie.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 146 - XLII/06/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 5) w sprawie zmiany kierunkowych
efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
Obecnych w czasie głosowania było 27 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
.
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała członków Rady, że
Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia dla kierunku Logistyka opracowała zmiany
kierunkowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Logistyka. Dodała,
że sprawa po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału zostanie skierowana na posiedzenie
Senatu Akademickiego PP w celu przyjęcia zaproponowanych przez Wydział zmian.
Po przedstawieniu i omówieniu istotnych zmian dr H. Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła
projekt uchwały i poprosiła członków Rady Wydziału o jej przegłosowanie.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 147 - XLII/06/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) w sprawie zmiany kierunkowych
efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Logistyka. Obecnych w czasie
głosowania było 27 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
4.3. Wymagane efekty kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na
kierunkach:
– Inżynieria Bezpieczeństwa
– Logistyka
– Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała członków Rady, że
Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa opracowała
wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydata przy
rekrutacji na studia II stopnia na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa.
Po przedstawieniu wymagań wstępnych w poszczególnych zakresach dr H. WłodarkiewiczKlimek przedstawiła projekt uchwały i poprosiła członków Rady Wydziału o jego
przegłosowanie.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 148 - XLII/06/2013 (treść uchwały – Załącznik nr 7) w sprawie wymaganych efektów
kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
Obecnych w czasie głosowania było 27 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
.
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała członków Rady, że
Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia dla kierunku Logistyka opracowała wymagania
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wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydata przy rekrutacji na studia
II stopnia na kierunek Logistyka.
Po przedstawieniu wymagań wstępnych w poszczególnych zakresach dr H. WłodarkiewiczKlimek przedstawiła projekt uchwały i poprosiła członków Rady Wydziału o jego
przegłosowanie.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 149 - XLII/06/2013 (treść uchwały – Załącznik nr 8) w sprawie wymaganych efektów
kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Logistyka. Obecnych
w czasie głosowania było 27 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała członków Rady, że
Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia dla kierunku Inżynieria Zarządzania opracowała
wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydata przy
rekrutacji na studia II stopnia na kierunek Inżynieria Zarządzania.
Po przedstawieniu wymagań wstępnych w poszczególnych zakresach dr H. WłodarkiewiczKlimek przedstawiła projekt uchwały i poprosiła członków Rady Wydziału o jego
przegłosowanie.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 150 - XLII/06/2013 (treść uchwały – Załącznik nr 9) w sprawie wymaganych efektów
kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania.
Obecnych w czasie głosowania było 27 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
4.4. Wydziałowy system ds. Zapewnienia jakości kształcenia – sprawozdanie za rok
akademicki 2012/2013
Pani dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek Przewodnicząca Wydziałowego
Zespołu ds. Jakości Kształcenia przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności Zespołu
omawiając takie zagadnienia jak: odbyte spotkania na poziomie uczelni i na poziomie
wydziału, plan pracy WSZJK 2012/2013, wyniki badania satysfakcji studentów oraz
propozycje nagród i dyplomów dla najlepszych dydaktyków, hospitacje zajęć, a także
opracowane procedury na wydziale.
Pan dziekan L. Pacholski poddał pod głosowanie sprawozdanie Wydziałowego Systemu
Zapewnienia Jakości za rok akademicki 2012/2013.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego podjęła uchwałę przyjmując
wygłoszone sprawozdanie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości za rok akademicki
2012/2013. Obecnych w czasie głosowania było 27 osób na 34 osoby uprawnione do
głosowania.
5.

OPINIOWANIE WNIOSKÓW O NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD JM REKTORA PP

Pan dziekan Profesor Leszek Pacholski, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nagród
przedstawił protokół komisji (Załącznik nr 10) z posiedzenia w dniu 10 czerwca 2013 roku,
podając, że po przeanalizowaniu złożonych wniosków o nagrody dla nauczycieli akademickich
ze specjalnego funduszu JM Rektora PP komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału
z wnioskiem o zaopiniowanie 7 nagród indywidualnych i 8 nagród zespołowych biorąc pod
uwagę osiągnięcia naukowe, publikacje, usprawnienia procesu dydaktycznego, usprawnienia
organizatorskie oraz całokształt działalności. Dodał, że Wydział na nagrody otrzymał ok. 100
tysięcy złotych.
Pan dziekan L. Pacholski zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawie zaopiniowania przedstawionych wniosków:
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- Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk,
- Dr inż. Maciej Szafrański,
- Mgr inż. Joanna Kaczmarek.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Obecnych
w czasie głosowania było 27 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
Pan dziekan L. Pacholski zarządził tajne głosowanie wyrażające opinię Rady Wydziału na temat
przyznania nagród dla nauczycieli akademickich ze specjalnego Funduszu Nagród JM Rektora
PP.
W głosowaniu tajnym uczestniczyło 27 członków Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania
na 34 osoby uprawnione do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególne
wnioski uzyskały następujące liczby głosów:
Głosowanie:

TAK

NIE

WSTRZ.

1

NAUKOWE indywidualne:
1. prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

27

2. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw.

24

2

3. dr inż. Małgorzata Sławińska

25

2

4. dr inż. Arkadiusz Borowiec

27

NAUKOWE zespołowe:
5. dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. ndzw., dr inż. Paulina
Golińska, dr inż. Katarzyna Grzybowska

27

6. dr hab. Marek Szczepański, dr Ewa Badzińska, dr Tomasz
Brzęczek, dr Małgorzata Gajowiak

27

7. dr inż. Małgorzata Spychała, mgr Agata Branowska,
mgr Paulina Siemieniak

26

1

DYDAKTYCZNE zespołowe:
8. dr Hanna Włodarkiewicz–Klimek, dr inż. Joanna Kałkowska
9. dr inż. Marcin Butlewski, dr inż. Beata Mrugalska,
mgr inż. Katarzyna Siemieniak, dr inż. Agnieszka Grzelczak,
dr Przemysław Bartkiewicz

27

27

ORGANIZATORSKIE zespołowe:
10. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw., dr hab.
Teresa Łuczka, prof. nadzw.
11. dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, dr inż. Hanna
Gołaś, dr inż. Anna Mazur

27

12. dr inż. Agnieszka Misztal, dr inż. Zbigniew Włodarczak

27

26

1

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI indywidualne:
13. dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.

27

14. dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw.

27

15. dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.

27

Rada Wydziału większością głosów, w trybie głosowania tajnego, podjęła uchwałę nr 151 –
XLII/06/2013 (tekst uchwały – w załączeniu) o akceptacji listy kandydatów do nagrody
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JM Rektora Politechniki Poznańskiej ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w roku
akademickim 2011/ 2012.
6.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
–
Pan profesor Leszek Pacholski – poinformował, że w dniu 23 czerwca br. (niedziela)
o godzinie 15.00 odbędzie się absolutorium kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa oraz
kierunku Zarządzanie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a o godzinie 18.00, w tym
samym dniu, kierunku Logistyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wszystkich
członków Rady Wydziału serdecznie zaprosił na tę uroczystość.
– Pan profesor Edwin Tytyk – poinformował, że w dniu 05.06.2013 roku odbyła się
XXXVII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa „Determinanty innowacyjności
w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej” zorganizowana na Wydziale Inżynierii
Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.
Reprezentacja koła naukowego Progress, w składzie: Agata Cysewska, Dorota Mieszała,
Agnieszka Nieżurawska, Eliza Sochacka, Katarzyna Rutkowska oraz Paweł Grygier
przedstawiła w sekcji Zarządzanie artykuł pt. „Ergonomiczne skutki automatyzacji
procesów produkcyjnych”, zajmując III miejsce (na około 140 referatów).
Poinformował również, że w dniu 08 czerwca 2013 roku (sobota) na festynie
w Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, opiekun koła naukowego Progress dr inż. Marcin
Butlewski z grupą studentów promowali Wydział Inżynierii Zarządzania PP.
– Pani mgr inż. Krystyna Paterek-Gomolec – zwróciła się z prośbą o zgłaszanie się do
dnia 30 czerwca br. do pokoju 207 w celu podpisania stosownych oświadczeń do minimów
kadrowych na kolejny rok akademicki, co wiąże się z obciążeniami dydaktycznymi.
– Pani profesor Magdalena Wyrwicka – poinformowała, że wpłynęło 8 wniosków do
konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych
naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na rok 2013.
Decyzją komisji konkursowej na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 roku wyłoniono
4 najciekawsze wnioski, natomiast ostateczną decyzją dziekana Wydziału Profesora Leszka
Pacholskiego będzie realizowanych 5 tematów badawczych przez okres 18. miesięcy.,
których kierownikami są: mgr Agata Branowska, dr inż. Marcin Butlewski, dr Małgorzata
Gajowiak, mgr inż. Rafał Mierzwiak, mgr inż. Krystian Pawłowski.
– Pan mgr inż. Józef Bancewicz – poinformował, że po kolejnych rozmowach
przedstawicieli związków zawodowych Politechniki Poznańskiej z JM Rektorem PP
Profesorem T. Łodygowskim w sprawie podwyżek płac zapadła decyzja, że z kwoty ponad
15 milionów dotacji podstawowej została wyodrębniona kwota na uregulowanie najniższych
płac zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW. Ponadto, płaca zasadnicza nauczycieli
akademickich wzrośnie od 1 stycznia 2013 r. o 180 złotych brutto, pozostałym
pracownikom, nie będącymi nauczycielami akademickimi płaca zasadnicza wzrośnie o 150
złotych plus 20% premii od tej kwoty, z wyłączeniem pracowników domów studenckich PP
oraz pracowników zatrudnionych przy projektach O rozdysponowaniu pozostałej sumy
z dotacji mają decydować kierownicy poszczególnych jednostek Uczelni, z czego część
byłaby wypłacona obligatoryjnie, a tylko część uznaniowo. Szczegóły JM Rektor PP będzie
omawiał z dziekanami wydziałów PP.
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7.

INTERPELACJE
Brak.

–
Pan dziekan Leszek Pacholski – poinformował Członków Rady, że kolejne posiedzenie
Rady Wydziału odbędzie się 1 lipca 2013 roku o godzinie 11.30, na które wszystkich serdecznie
zaprosił.

Po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 12:50) Przewodniczący Rady Pan dziekan
L. Pacholski zakończył XLII/2 posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
mgr Renata Nazaruk
……………………………
Sekretarz Rady WIZ PP

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