Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół V posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 31 sierpnia 2010 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 V posiedzeniu Rady
WIZ.
1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU IV POSIEDZENIA RADY
WYDZIAŁU W DNIU 29 czerwca 2010 r.
Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady. Wobec braku głosów
sprzeciwu Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym porządek obrad.
Głosowały 23 osoby.
Dziekan L. Pacholski zapytał, czy ktoś z Członków Rady wnosi jakieś zastrzeżenia do
protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku głosów protokół IV
posiedzenia Rady WIZ w dniu 29 czerwca 2010 roku został przyjęty jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. Głosowały 23 osoby.

2. SPRAWY OSOBOWE
2.1. Wniosek o powołanie recenzenta dorobku naukowego Pani dr hab. Teresy Łuczki,
prof. nadzw. w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Politechnice Poznańskiej na okres kolejnych pięciu lat (mianowanie po raz drugi)
Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, przewodniczący Dziekańskiej Komisji do
Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska Profesorskie, przedstawił protokół Komisji
z dnia 30 sierpnia 2010 r. dotyczący konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu na Wydziale
Inżynierii Zarządzania.
Na ogłoszony przez dziekana WIZ w dniu 12 sierpnia 2010 roku konkurs wpłynął
wniosek Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. z Pracowni Integracji Europejskiej i Prawa
Gospodarczego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Po analizie dokumentacji i po dyskusji Komisja stwierdziła, że wniosek dr hab. Teresy
Łuczki, prof. nadzw. o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego spełnia warunki
konkursu i postanowiła zaproponować Radzie Wydziału Inżynierii Zarządzania powołanie
recenzenta do oceny dorobku Kandydatki. W celu przygotowania opinii o dorobku
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naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw., a także
szczegółowego uzasadnienia wniosku o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Politechnice Poznańskiej, zaproponowano powołanie recenzenta w osobie
prof. zw. dra hab. Piotra Dominiaka z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji dziekan L. Pacholski postawił wniosek o powołanie
recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Teresy Łuczki,
prof. nadzw.
Pan dziekan poprosił komisję skrutacyjną w składzie:
1) Dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.,
2) Doc. PP dr hab. Tadeusz Lemańczyk,
3) Dr hab. Artur Dobosz
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
34
2. Liczba obecnych:
23
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie powołania recenzenta TAK NIE WSTRZ NIEWAŻNE
dorobku dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w
Politechnice Poznańskiej:
1. prof. zw. dr hab. Piotr Dominiak
23
0
0
0
W wyniku głosowania Rada Wydziału jednomyślnie zarekomendowała Pana prof. zw.
dra hab. Piotra Dominiaka na recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw.
2.2. Wniosek o powołanie recenzenta dorobku naukowego Pana dra hab. Edwarda
Niesytego w postępowaniu o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
Politechnice Poznańskiej na okres pięciu lat (mianowanie po raz pierwszy)
Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, przewodniczący Dziekańskiej Komisji do
Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska Profesorskie, przedstawił protokół Komisji
z dnia 30 sierpnia 2010 r. dotyczący konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w zakresie humanistyki i komunikacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania.
Na ogłoszony przez dziekana WIZ w dniu 12 lipca 2010 roku konkurs wpłynął wniosek
Pana dra hab. Edwarda Niesytego, adiunkta w Pracowni Humanistyki i Komunikacji
w Zarządzaniu na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Po analizie dokumentacji i po dyskusji Komisja stwierdziła, że wniosek dra hab. Edwarda
Niesytego o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego spełnia warunki konkursu
i postanowiła zaproponować Radzie Wydziału Inżynierii Zarządzania powołanie recenzenta
do oceny dorobku Kandydata. W celu przygotowania opinii o dorobku naukowym,
dydaktycznym i organizacyjnym dra hab. E. Niesytego, a także szczegółowego uzasadnienia
wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Poznańskiej,
zaproponowano powołanie recenzenta w osobie prof. zw. dra hab. Tadeusza Buksińskiego
z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wobec braku głosów w dyskusji dziekan L. Pacholski postawił wniosek o
zarekomendowanie recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra
hab. Edwarda Niesytego.
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Pan dziekan poprosił komisję skrutacyjną w składzie:
1) Dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.,
2) Doc. PP dr hab. Tadeusz Lemańczyk,
3) Dr hab. Artur Dobosz
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
34
2. Liczba obecnych:
23
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie powołania recenzenta
TAK NIE WSTRZ NIEWAŻNE
dorobku dra hab. Edwarda Niesytego w
postępowaniu o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w
Politechnice Poznańskiej:
1. prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński
23
0
0
0
W wyniku głosowania Rada Wydziału jednomyślnie zarekomendowała Pana prof. zw.
dra hab. Tadeusza Buksińskiego na recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego dra hab. Edwarda Niesytego.
2.3. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia
2.3.1. dra inż. Krzysztofa Kubiaka – o powołanie na stanowisko adiunkta
Wniosek o powołanie na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu i Sterowania
Ekonomicznego uzyskał poparcie kierownika Katedry Prof. dra hab. inż. Władysława
Matury. Członek Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania Konkursów na
Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pan Profesor Władysław Mantura przedstawił
protokół nr 5 posiedzenia Komisji w dniu 31 sierpnia 2010 r., w którym większością
głosów zarekomendowała dra inż. Krzysztofa Kubiaka na stanowisko adiunkta. Rada
Wydziału poparła wniosek jednomyślnie w trybie głosowania tajnego. Głosowały 23
osoby (w tym: „TAK” – 23, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
2.3.2. dr Katarzyny Blanke – Ławniczak – o powołanie na stanowisko adiunkta
Wniosek o powołanie na stanowisku adiunkta w Pracowni Integracji Europejskiej
i Prawa Gospodarczego uzyskał poparcie kierownika Pracowni dra hab. Olgierda
Lissowskiego. Członek Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania Konkursów na
Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pan Profesor Władysław Mantura przedstawił
protokół nr 6 posiedzenia Komisji w dniu 31 sierpnia 2010 r., w którym większością
głosów zarekomendowała dr Katarzynę Blanke - Ławniczak na stanowisko adiunkta.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowały 23 osoby (w
tym: „TAK” – 22, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 0).
2.3.3. mgr inż. Katarzyny Siemieniak – o powołanie na stanowisko wykładowcy
Wniosek o powołanie na stanowisku wykładowcy w Pracowni Zarządzania i Systemów
Informatycznych uzyskał poparcie kierownika Pracowni dra hab. inż. Stefana
Trzcielińskiego, prof. nadzw. Członek Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania
Konkursów na Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pan Profesor Władysław Mantura
przedstawił protokół nr 7 posiedzenia Komisji w dniu 31 sierpnia 2010 r., w którym
większością głosów zarekomendowała mgr inż. Katarzynę Siemieniak na stanowisko
wykładowcy. Rada Wydziału poparła wniosek jednomyślnie w trybie głosowania
tajnego. Głosowały 23 osoby (w tym: „TAK” – 23, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
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2.4. Wnioski o zatrudnienie
2.4.1. mgra inż. Krystiana Pawłowskiego – na stanowisko asystenta
Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta na okres 1 roku w Pracowni
Zarządzania i Systemów Informatycznych uzyskał poparcie kierownika Pracowni dra
hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw. Członek Wydziałowej Komisji ds.
Przeprowadzania Konkursów na Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pan Profesor
Władysław Mantura przedstawił protokół nr 8 posiedzenia Komisji w dniu 31 sierpnia
2010 r., w którym większością głosów zarekomendowała mgra inż. Krystiana
Pawłowskiego na stanowisko asystenta. Rada Wydziału poparła wniosek jednomyślnie
w trybie głosowania tajnego. Głosowały 23 osoby (w tym: „TAK” – 23, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
2.5. Wnioski o urlop naukowy
2.5.1. prof. dr hab. Eulalii Skawińskiej (Katedra Nauk Ekonomicznych)
Głos w swojej sprawie zabrała Pani Profesor informując zebranych, że przez 43 lata
swojej pracy nigdy nie korzystała z urlopu naukowego i tylko raz korzystała z urlopu
zdrowotnego. Wniosek o urlop naukowy Pani Profesor E. Skawińskiej w terminie od
1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r. na ukończenie trzech podręczników uzyskał
poparcie Rady Wydziału w trybie głosowania tajnego. Głosowały 23 osoby (w tym:
„TAK” – 22, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 0).
3. SPRAWY DYDAKTYCZNE
3.1. Wnioski o uruchomienie kolejnych edycji Studiów Podyplomowych
3.1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – edycja 10
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek o uruchomienie
dziesiątej edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy związanego
z kierunkiem Inżynieria Bezpieczeństwa. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry w wymiarze
224 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia wynosi
3.400,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia oraz
preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 3). Planowany okres trwania studiów: od
września 2010 do czerwca 2011 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. inż.
Adamowi Górnemu.
Prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony plan i program studiów
podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy związanych z kierunkiem studiów Inżynieria
Bezpieczeństwa i popiera kandydaturę dra inż. Adama Górnego na kierownika tych studiów.
Przedstawiony program będzie obowiązywał od września 2010 roku”. (tekst uchwały –
Załącznik nr 4)
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę
o uruchomieniu dziesiątej edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz powołaniu dra inż. Adama Górnego na kierownika studiów. Głosowały 23 osoby (w tym:
„TAK” – 23 osoby, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
3.1.2. Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi – edycja 1
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek o powołanie
pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie projektami i procesami
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biznesowymi związanego z kierunkiem Zarządzanie. Oferta tych studiów pojawiła się na
zainteresowanie rynku. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry w wymiarze 210 godzin
dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia wynosi 4.400,00 zł.
Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia oraz preliminarz
kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 5). Planowany okres trwania studiów: od października
2010 do lipca 2011 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr Hannie
Włodarkiewicz-Klimek.
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje wniosek oraz przedstawiony plan i program
studiów podyplomowych Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi związanych
z kierunkiem studiów Zarządzanie i popiera kandydaturę dr Hanny Włodarkiewicz-Klimek na
kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał od października 2010
roku”. (tekst uchwały – Załącznik nr 6)
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę
o uruchomieniu pierwszej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami
i procesami biznesowymi oraz powołaniu dr Hanny Włodarkiewicz-Klimek na kierownika
studiów. Głosowały 23 osoby (w tym: „TAK” – 23 osoby, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
3.2. Korekta w programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku
Zarządzanie
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła korektę programu
studiów stacjonarnych drugiego stopnia (Załącznik nr 7) wynikającą z prośby prowadzącego
zajęcia. Do wniosku dołączona jest pozytywna opinia Zespołu Komisji ds. Kształcenia.
Przedmiot obieralny – Technologie i usługi internetowe (W 15, L 15, ECTS 2)
– Zmiana z 15 godzin ćwiczeń na 15 godzin labolatorium
Przedmiot obieralny – Business English 2 (C 30, ECTS 2)
– Przedmiot dodany do programu studiów
Prodziekan H. Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania akceptuje zmiany w programie studiów stacjonarnych
drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, polegające na zmianie formy prowadzenia
przedmiotu obieralnego Technologie i usługi internetowe z 15 godz. ćw na 15 godz.
laboratorium oraz wprowadzenia przedmiotu obieralnego Business English 2 w wymiarze 30
godz. ćw”. (tekst uchwały – Załącznik nr 8)
Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę w trybie głosowania jawnego. Głosowały
23 osoby (w tym: „TAK” – 23 osoby, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4. WNIOSKI O NAGRODY JM REKTORA PP
Dziekan Pacholski poinformował, że Fundusz Nagród Rektora dla nauczycieli
akademickich dzieli się na dwie części: – pierwsza część obejmuje nagrody, które Rektor
przyznaje w dwóch grupach za osiągnięcia dydaktyczne i osiągnięcia naukowe, (ale tylko po
trzy nagrody z każdej kategorii). Za osiągnięcia dydaktyczne nagrodę otrzymały dwa zespoły
(z Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji); jedną nagrodę
indywidualna drugiego stopnia przyznano Pani Profesor Eulalii Skawińskiej z naszego
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Wydziału. Pan dziekan pogratulował Pani Profesor Skawińskiej takiego wyróżnienia. Za
osiągnięcia naukowe nagrodę indywidualną otrzymali pracownicy trzech wydziałów PP:
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Wydział Budowy Maszyn
i Zarządzania. Nagrody te są wręczane przez JM Rektora podczas uroczystej inauguracji.
Druga część Funduszu Rektora zawiera nagrody dla nauczycieli akademickich przeznaczone
dla wydziałów i jednostek międzywydziałowych. Przyznana kwota dla naszego wydziału
wynosi 94 530,- złotych.
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski przedstawił wnioski o nagrody indywidualne
i zespołowe z Funduszu Rektora w pięciu rodzajach osiągnięć oraz poinformował zebranych,
że do wniosków indywidualnych za całokształt działalności proponuje dołączyć wniosek dra
hab. inż. Ryszarda Nazara, prof. nadzw., który w tym roku skończył 70 lat, natomiast
pierwszy wniosek o nagrodę zespołową musi zostać rozbity na dwa zespoły, ponieważ
w zespole nie może być więcej niż cztery osoby. Następnie dziekan przedstawił Protokół
posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Nagród, które odbyło się 30 sierpnia br. w sprawie
nagród z funduszu JM rektora (Załącznik nr 9). W posiedzeniu komisji wzięły udział 4
osoby spośród 6 członków komisji. Komisja opiniowała wnioski w głosowaniu tajnym.
4.1.Wnioski o nagrody indywidualne JM Rektora
Osiągnięcia naukowe
– Dr hab. Olgierd Lissowski
– Dr Marek Szczepański
– Dr Paweł Przepióra
– Dr hab. Edward Niesyty
– Dr Ewa Badzińska
Kształcenie kadr naukowych
– Dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.
– Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
Konkretne przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków i wyników pracy
dydaktycznej
– Dr inż. Paulina Golińska
Zaangażowanie w działalność organizatorską na rzecz Uczelni
– Dr inż. Arkadiusz Borowiec
– Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
Całokształt działalności
– Dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw.
– dr hab. inż. Ryszard Nazar, prof. nadzw.
– Dr inż. Małgorzata Wejman
– Dr Maria Tarniowa-Bagieńska
Dziekan poprosił komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:…... 34 ..
2. Liczba obecnych podczas głosowania:…...23…
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Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie na:
1. Dr hab. Olgierd Lissowski
2. Dr Marek Szczepański
3. Dr Paweł Przepióra
4. Dr hab. Edward Niesyty
5. Dr Ewa Badzińska
6. Dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.
7. Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
8. Dr inż. Paulina Golińska
9. Dr inż. Arkadiusz Borowiec
10. Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.

TAK
19
18
18
20
18
20
20
20
21
22

11. Dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw.
12. Dr hab. inż. Ryszard Nazar, prof. nadzw.
13. Dr inż. Małgorzata Wejman
14. Dr Maria Tarniowa-Bagieńska

19
21
17
19

NIE
1
2
1
1
1
2

WSTRZ.
4
4
3
2
4
1

NIEWAŻ.

1
1

3
1

1

1
1
1

2
1
6
4

1

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania postanowiła przedstawić
Panu Rektorowi 14 wniosków o nagrody indywidualne pozytywnie zaopiniowanych.
(Wnioski o nagrody – Załącznik nr 10).
4.2.Wnioski o nagrody zespołowe JM Rektora
Osiągnięcia naukowe
– Dr Wiesława Horst
– Dr Jerzy Stefan Marcinkowski
– Dr inż. Grzegorz Dahlke
– Dr inż. Krzysztof Hankiewicz
– Dr inż. Adam Górny
Autorstwo nowatorskich metod nauczania
– Dr inż. Wiesław Grzybowski
– Mgr inż. Ewa Budniak
Zaangażowanie w działalność organizatorską na rzecz Uczelni
– Dr inż. Marek Goliński
– Dr inż. Maciej Szafrański
– Dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
– Dr inż. Joanna Kałkowska
– Dr inż. Edmund Pawłowski
– Dr inż. Łukasz Hadaś
Dziekan poprosił komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:…... 34 ..
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2. Liczba obecnych podczas głosowania:…..23…
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie na zespół:
1. Dr Wiesława Horst
Dr Jerzy Stefan Marcinkowski
Dr inż. Grzegorz Dahlke
Dr inż. Krzysztof Hankiewicz
Dr inż. Adam Górny
2. Dr inż. Wiesław Grzybowski
Mgr inż. Ewa Budniak
3. Dr inż. Marek Goliński
Dr inż. Maciej Szafrański
4. Dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Dr inż. Joanna Kałkowska
Dr inż. Edmund Pawłowski
Dr inż. Łukasz Hadaś

TAK

NIE

WSTRZ.

NIEWAŻ.

21

1

1

21

2

23

23

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania postanowiła przedstawić
Panu Rektorowi 4 wnioski o nagrody zespołowe pozytywnie zaopiniowane. (Wnioski
o nagrody – Załącznik nr 11).
5. POWOŁANIE PRZEDSTAWICIELI WYDZIAŁU W KOMISJACH
Dziekan L. Pacholski poinformował zebranych, że wobec konieczności powołania
przedstawicieli z naszego wydziału do poszczególnych komisji wystąpił drogą internetową do
poniższych osób z propozycją kandydatur na przedstawicieli Wydziału w komisjach. Wobec
aprobaty wytypowanych osób zaproponował Radzie składy osobowe w Komisjach:
• Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich (Statut
PP, § 94)
– Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk,
– Inż. Michał Połetek,
• Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów (Statut PP, § 103 ust.2 pkt 1)
– Doc. PP dr hab. Tadeusz Lemańczyk,
• Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów (Statut PP, § 103
ust.3 pkt 1)
– Dr hab. Artur Dobosz,
• Rada Biblioteczna (Statut PP, § 71)
– Dr hab. inż. Ryszard Nazar, prof. nadzw.
Dziekan poprosił komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad
wnioskiem o powołanie ww. przedstawicieli Wydziału Inżynierii Zarządzania do
poszczególnych komisji.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:…... 34 ..
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2. Liczba obecnych podczas głosowania:…...23…
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie
Lp.

Komisja

3.

Uczelniana Komisja
Dyscyplinarna do spraw
Nauczycieli Akademickich
Uczelniana Komisja
Dyscyplinarna dla
studentów
Odwoławcza Uczelniana
Komisja Dyscyplinarna dla
studentów

4.

Rada Biblioteczna

1.

2.

Przedstawiciel
Wydziału
TAK
Prof. dr hab. inż. Edwin
Tytyk
Inż. Michał Połetek

23

Doc. PP dr hab. Tadeusz
Lemańczyk

22

Dr hab. Artur Dobosz

23

Dr hab. inż. Ryszard
Nazar, prof. nadzw.

22

NIE

WSTRZ. NIEWAŻ.

1

1

W wyniku głosowania Rada WIZ pozytywnie zaopiniowała kandydatów do Uczelnianych
Komisji Dyscyplinarnych i Rady Bibliotecznej.
6. SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
Dziekan L. Pacholski poinformował zebranych, że nasz wydział nie ma dwóch uprawnień
doktorskich w tej samej dziedzinie, jak również nie mamy uprawnień habilitacyjnych,
w związku z powyższym sprawy profesorskie nie mogą być bezpośrednio kierowane do
Senatu. W zaistniałej sytuacji sprawy te muszą przejść przez Komisję Senacką. Wobec tego
Wydziałowa Komisja do Przeprowadzania Konkursów na stanowiska Profesorskie musi się
przekształcić w Dziekańską Komisję do Przeprowadzania Konkursów na stanowiska
Profesorskie i służyć ma merytorycznej ocenie dorobku naukowego i dydaktycznego osób,
które zgłoszą się do konkursu, jak również ma pełnić funkcję głosu doradczego dla Komisji
Senackiej.
Profesor Pacholski podjął również temat zgłoszony przez Profesora Edwina Tytyka na
poprzednim posiedzeniu Rady, tj. powołania Pani Docent Wiesławy Horst do Wydziałowej
Komisji do spraw Kształcenia dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
Wobec braku sprzeciwu powyższe sprawy zostały zaaprobowane przez członków Rady
Wydziału.
Kierownik Administracyjny Wydziału Inżynierii Zarządzania mgr inż. Józef Bancewicz
zgłosił, że Wydział utrzymał dotychczasowe logo z poprzedniego wydziału z napisem
Wydział Inżynierii Zarządzania. Zmieniliśmy natomiast barwy Wydziału na beżowe,
w związku z powyższym reprezentacyjne szaty dziekańskie również będą w tym samym
kolorze.
Głos następnie zabrał Profesor Trzcieliński w sprawie promocji Wydziału Inżynierii
Zarządzania. Poinformował, że w połowie października (dokładna data nie jest jeszcze znana)
będzie dzień Politechniki Poznańskiej w Volkswagenie Poznań, analogicznie do Dnia
Volkswagena w Politechnice Poznańskiej, który odbył się w maju. Zasugerował, aby
z każdej Katedry oraz Pracowni wyszła propozycja pokazania się w tej imprezie z jak
najlepszej strony. Poprosił o propozycje promocji do dnia 10 września br.
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Poruszył także problem standardów seminariów dyplomowych na trzech kierunkach studiów
i oznajmił, że taki temat wejdzie na najbliższą Komisję ds. Kształcenia dla kierunku
Zarządzanie.
Dziekan Pacholski dodał, że sprawa seminariów również powinna wejść na Komisje ds.
Kształcenia dla pozostałych dwóch kierunków studiów.
Poinformował także, że budowana jest nasza strona internetowa przez inż. Piotra
Miklosika, w związku z powyższym wystąpi z prośbą do konkretnych osób o opracowanie
nowoczesnych modułów na tę stronę.
O zabranie głosu poprosiła Prof. Skawińska, która poinformowała Członków Rady
Wydziału, a jednocześnie serdecznie zaprosiła w imieniu Katedry Nauk Ekonomicznych,
którą kieruje na Miedzynarodową V Knferencję Naukową, pt: „Ekonomiści o współczesnych
problemach gospodarczych”, która odbędzie się w terminie 20-21 września br. w Hotelu
Ossowski w Kobylnicy koło Poznania. Dodała, że do druku w tej chwili jest przygotowanych
7 publikacji: 4 w j. angielskim i 3 w j. polskim wszystkie po pozytywnych recenzjach oraz, że
informacje o konferencji będą wywieszane na plakatach.
Prof. Pacholski poinformował, że od poniedziałku tj. 6 września do 18 września jest na
urlopie, a zastępstwo w pierwszym tygodniu będzie pełnić Pani prodziekan Hanna
Włodarkiewicz-Klimek, a od 13 września Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka.
Ponownie głos zabrał Profesor Trzcieliński informując, że w dniach 16-17 września br.
w Centrum Wykładowo Konferencyjnym odbywać się będzie 4th International Conference on
Managing Enterprise of the Future. Zgłoszonych jest około 80 osób, w tym kilkanaście osób
z zagranicy, głównie z Finlandii, Węgier, Państw Arabskich i Niemiec.
Następnie o głos poprosiła Pani Docent Wiesława Horst, która poinformowała zebranych,
że od 20 do 22 września br. 14 osób z byłego Zakładu Ergonomii i Systemy Projakościowe
uczestniczyć będzie w Pierwszym Kongresie Ergonomii w Warszawie. Dodała, że z 9 sekcji
pracownicy Katedry poprowadzą aż 3 sekcje oraz wygłoszą ok. 19 referatów, co stanowi ok.
1/3 wszystkich prezentacji kongresowych.
7. INTERPELACJE
Brak.
Profesor Pacholski poinformował, że w nowym roku akademickim w sali 115 będą się
odbywać wszystkie posiedzenia RWIZ, kolegium dziekańskie, seminaria jednostek
organizacyjnych, a także obrony doktoratów. Sala ta, będzie wyłączona z zajęć
dydaktycznych od 9.45 do 13.15, natomiast posiedzenia Rady odbywałyby się zawsze we
wtorki od godziny 10.00. Od godziny 13.30 do późnego wieczora będą odbywały się zajęcia
dydaktyczne na studiach dziennych, ponieważ rekrutacja w tym roku według informacji od
Rektora Nadolnego przebiegła wyjątkowo dobrze.
Po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 10:30) dziekan L. Pacholski zakończył
V posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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