Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XLVI/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 21 października 2013 r.

Lista obecności i porządek obrad w załączeniu (Załącznik nr 1 i 2).
Obradom przewodniczył dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski. Powitał JM Rektora PP prof. dr. hab. inż.
Tomasza Łodygowskiego, Panią mgr Krystynę Długosz, zaproszonych gości oraz Członków
Rady.
1.

WRĘCZENIE NAGRÓD JM REKTORA PP PROF. DR. HAB. INŻ. TOMASZA
ŁODYGOWSKIEGO ZA 2012 ROK

JM Rektor Profesor Tomasz Łodygowski omówił kwestię przyznanych podwyżek uposażeń
oraz wspomniał o ocenie parametrycznej WIZ.
Następnie w asyście Pani mgr Krystyny Długosz oficjalnie wręczył nauczycielom
akademickim przyznane za 2012 rok Nagrody JM Rektora PP.
JM Rektor PP odpowiedział również na następujące pytania uczestników posiedzenia:
– mgr inż. Arkadiusz Mateja – poprosił o komentarz do artykułu, który ukazał się
w gazecie, mówiący o zakupie gruntów przez PP na budowę wspólnego obiektu dla Wydziału
Fizyki Technicznej i Wydziału Inżynierii Zarządzania;
JM Rektor PP poinformował, że PP uzyskała od miasta ok. 2 ha pomiędzy Berdychowem,
a rondem Śródka bez konkretnych decyzji inwestycyjnych.
– mgr inż. Józef Bancewicz – zapytał o cel wspólnej inauguracji Uczelni, która odbyła się
w Poznaniu;
JM Rektor PP poinformował, że Poznańska Inauguracja Akademicka „PIA” była wspólną
decyzją Kolegium Rektorów wszystkich poznańskich uczelni. Celem było pokazanie, że Poznań
jest trzecim, co do wielkości w Polsce miastem akademickim.
– dr hab. Olgierd Lisowski, prof. nadzw. – zapytał o możliwość korzystania z budynku
PP, który znajduje się na ulicy Ogrodowej;
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JM Rektor PP poinformował o możliwości tymczasowego korzystania z budynku na ulicy
Ogrodowej, mimo wszczętych procedur sprzedaży tego obiektu.
Po wyczerpaniu pytań JM Rektor Profesor Tomasz Łodygowski pożegnał się życząc
wszystkim pracownikom WIZ zdrowia oraz udanego roku akademickiego.
2.

PRZYJĘCIE
PORZĄDKU
OBRAD
BIEŻĄCEGO
POSIEDZENIA
I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU XLIV/2 POSIEDZENIA Z 30 SIERPNIA 2013R.

Pan dziekan Profesor Leszek Pacholski przedstawił nowych Członków Rady.
W głosowaniu jawnym Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie porządek obrad bieżącego
posiedzenia (30 osób na 32 uprawnione do głosowania).
Wobec braku uwag protokół z XLV/2 posiedzenia RWIZ PP został jednogłośnie przyjęty
w głosowaniu jawnym.
3.

SPRAWY OSOBOWE

Pan dziekan L. Pacholski zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania:
Dr inż. Małgorzata Spychała,
Dr inż. Joanna Kałkowska,
Piotr Skitek – student.
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę. Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie (30
osób) w głosowaniu jawnym.
3.1. Opiniowanie trzech wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora
wizytującego:
- prof. Jussi Kantola (wniosek – Załącznik nr 3);
- prof. Hannu Vanharanta (wniosek – Załącznik nr 4);
- prof. Zbigniew J. Pasek (wniosek – Załącznik nr 5);
Trzy wnioski o zatrudnienie na stanowisko profesora wizytującego od 1.11.2013
roku do 30 czerwca 2014 roku na pełen etat przedstawił dziekan profesor Leszek
Pacholski. Poinformował, że wnioski zostały złożone zgodnie z ogłoszonymi
konkursami na stanowiska profesorów wizytujących.
Rada Wydziału poparła wnioski w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 32 osoby. Obecnych w czasie głosowania 30 osób (w tym: „TAK” – 30,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0).
3.2. Powołanie dr. inż. Grzegorza Dahlke na kierownika Laboratorium Ergonomii
i Ryzyka Zawodowego
Pan dziekan L. Pacholski poinformował, że zaistniała konieczność powołania
nowego kierownika Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego ze względu na
wygaśnięcie stosunku pracy Pani dr Wiesławy Horst, która wcześniej pełniła tę
funkcję. Kandydaturę dr. inż. Grzegorza Dahlke zarekomendował kierownik Katedry
Ergonomii i Inżynierii Jakości Profesor Edwin Tytyk.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania tajnego, podjęła uchwałę nr
177 – XLVI/10/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) o powołaniu dr. inż.
Grzegorza Dahlke na kierownika Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego.
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4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
4.1. Zmiany w programie Studiów Doktoranckich WIZ PP
Kierownik Studiów Doktoranckich Pani Profesor Teresa Łuczka przedstawiła
zmiany w programie Studiów Doktoranckich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach
naukowych.
Pani Prodziekan Magdalena Wyrwicka dodała, że w programie znajdują się
przedmioty kończące się egzaminem.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr
178 – XLV/09/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 7) o zmianie programu Studiów
Doktoranckich.
4.2. Wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych: „Zarządzanie publicznymi
inwestycjami prospołecznymi” - edycja 1
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie
pierwszej edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie publicznymi
inwestycjami prospołecznymi” związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie.
Zajęcia na studiach trwają dwa semestry w wymiarze 200 godzin dydaktycznych.
Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za semestr studiów wynosi 3.900,00 zł.
Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz
kosztów, karty przedmiotów oraz efekty kształcenia – w załączeniu (Załącznik nr 8).
Planowany okres trwania studiów: od stycznia 2014 do grudnia 2014 roku.
Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. inż. Arkadiuszowi Borowiec.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr
179 – XLV/09/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 9) o uruchomieniu pierwszej
edycji w/w studiów podyplomowych oraz powołaniu dr. inż. Arkadiusza Borowiec na
kierownika studiów.

5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
5.1. Źródła informacji dla kandydatów na 2013/2014 rok
Pani Prodziekan ds. naukowych Profesor Magdalena Wyrwicka przedstawiła
wyniki przeprowadzonych badań dotyczących źródeł informacji dla kandydatów na
studia w roku akademickim 2013/2014 (skuteczność promocji – slajdy – załącznik nr
10) na podstawie ankiety zawierającej osiem pytań, w której udział wzięło 350
studentów, w tym na kierunkach (IB – 66, LG – 172, IZ – 102, E(IZ) – 23).
Poinformowała, że z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że
podstawowym źródłem pozyskiwania informacji jest internet (uczelniana
i wydziałowa strona WWW) 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 poprzednim rokiem ma: strona internetowa uczelni, informator o szkołach
wyższych, targi edukacyjne w PP, telewizja lokalna oraz radio (stacja regionalna).
Pani prodziekan przedstawiła wnioski końcowe z przedstawionych badań:
• Kandydaci nie korzystają już z tak wielu źródeł informacji, jak przed dwoma laty;
• Konieczna jest troska o jakość informacji dotyczącej kształcenia w różnych
mediach;
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• Pozytywne odnoszenie się do studentów i rzetelne wypełnianie obowiązków będzie
budować dobrą opinię o Wydziale;
• Analizy wyników rok do roku wskazują na istniejącą nadal potrzebę korzystania
z różnych środków promocji.
6. INTERPELACJE
Brak.
Po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 12:35) Przewodniczący Rady Pan dziekan
L. Pacholski zakończył XLVI/2 posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:

mgr Renata Nazaruk
……………………………
Starszy specjalista ds. rozwoju kadry

Przewodniczył:

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