Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXIII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 6 lutego 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 XXIII posiedzeniu Rady.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z XXIII POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU W DNIU 9 stycznia 2012 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o jego
zaakceptowanie.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek
obrad. Głosowały 24 osoby.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół z XXII posiedzenia
Rady WIZ w dniu 9 stycznia 2012 roku został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Głosowały 24 osoby.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 25 stycznia 2012 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
25 stycznia 2012 r. Krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
Sprawy osobowe:
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Macieja Szumigały na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WBiIŚ);
- wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Anity Uściłowskiej na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WBMiZ); Oba wnioski Senat
przegłosował pozytywnie.
Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki
Białostockiej prof. Zenonowi Mrozowi (ref. prof. Andrzej Garstecki). Senat Politechniki
Białostockiej wystąpił do PP o opinię w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof.
Zenonowi Mrozowi. Po dyskusji Senat w wyniku głosowania poparł wniosek Politechniki
Białostockiej.
Uchwalenie ordynacji wyborczej na kadencję 2012-2016 (ref. Przewodniczący UKW).
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Profesor Kowalski przedstawił ordynację
wyborczą organów jednoosobowych i kolegialnych PP w roku 2012 oraz kalendarz czynności
wyborczych. Senat podjął uchwałę w tej sprawie.
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Sprawozdanie z realizacji remontów w roku 2011 oraz plan remontów centralnych i
inwestycji na rok 2012 (ref. KA). Kanclerz przedstawił plany remontów na poszczególnych
wydziałach. Dziekan Wydziału IZ PP poruszył temat monitoringu wewnętrznego i
zewnętrznego budynku przy ulicy Strzeleckiej 11. Kanclerz PP obiecał, że w tym roku
zamontowany będzie monitoring zewnętrzny naszego budynku.
Informacja o współpracy międzynarodowej (ref. R2). Prorektor Profesor Aleksandra
Rakowska przedstawiła dane o współpracy międzynarodowej dotyczące poszczególnych
wydziałów.
Sprawy bieżące.
Interpelacje. Brak.
Pani Profesor Eulalia Skawińska zwróciła się z prośbą do dziekana L. Pacholskiego
o przeniesienie pracowników Katedry Ekonomii z Pracowni Integracji Europejskiej i Prawa
Gospodarczego do innych pomieszczeń.
Pani dr Wiesława Horst zwróciła się z prośbą o salę dla studentów na laboratorium
z wykluczeniem sali 013, która jest w nienajlepszym stanie technicznym.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawie promocyjnej:
Dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.,
Mgr inż. Arkadiusz Mateja,
Inż. Ewa Profaska - studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowały
24 osoby.
3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
3.1.1. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu mgr Małgorzacie
Wiśniewskiej
Pani prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że
w dniu 30 stycznia 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty
Wiśniewskiej na temat: „The system of co-operation in business-to-business relationship
marketing”, (System współpracy z otoczeniem w marketingu relacyjnym przedsiębiorstw).
Pani Profesor 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 Małgorzacie Wiśniewskiej stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku głosowania (8
osób uprawnionych, 7 osób obecnych). Komisja jednomyślnie przyjęła publiczną obronę
rozprawy doktorskiej i wystąpiła do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (TAK – 7 głosów, NIE – 0, WSTRZ.
– 0, NIEWAŻ – 0).
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodziekan poprosiła powołaną wcześniej komisję
skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:

20 (19+1)

2

2. Liczba obecnych podczas głosowania:
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr Małgorzacie Wiśniewskiej stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu

12
TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
11

0

1

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 65 – XXIII/02/2012 (tekst uchwały – Załącznik
nr 3) w sprawie nadania mgr Małgorzacie Wiśniewskiej stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

4.1. Indywidualny plan studiów
Prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek studenta studiów niestacjonarnych
jednolitych
magisterskich
Krzysztofa
Adamczaka,
kierunku
Zarządzanie
i marketing o indywidualny plan studiów (pismo studenta – załącznik nr 4). Poinformował,
że student ma ukończone studia bez obrony pracy magisterskiej. W związku z tym konieczne
jest wznowienie studiów na dziesiątym semestrze i zaliczenia ponownie seminarium
dyplomowego u Profesora Stanisława Janika na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu Studiów
PP „W celu umożliwienia studentowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich w okresie
ich wygaszania lub po ich wygaśnięciu zastosowany może być indywidualny plan studiów i
program nauczania”.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, przegłosowała jednomyślnie wniosek
studenta o indywidualny plan studiów. Głosowały 24 osoby (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE”
– 0, „WSTRZ.” – 0).
5.

INFORMACJA O AUDYCIE ZWIĄZANYM Z CERTYFIKATEM ISO
9001:2008 NA SYSTEM KSZTAŁCENIA

Pani dr inż. Hanna Gołaś członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
w zastępstwie Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zarządzania Jakością poinformowała, że
w dniu 19 stycznia br. zakończył się z powodzeniem audyt certyfikujący nasz wydział, co
oznacza, że jednostka jest zarządzana według międzynarodowego standardu, jakim jest ISO
9001:2008. Przedstawiła poszczególne etapy audytu, zakres systemu zarządzania jakością,
pozytywne uwagi wynikające z przeprowadzonego audytu oraz zalecenia i kierunki poprawy,
a także działania na rok 2012, które obejmowałyby rozszerzenie systemu o proces badań
naukowych.
Profesor Eulalia Skawińska zapytała, czy są przygotowane informacje o certyfikacie dla
gości zewnętrznych w miejscach widocznych na wydziale?
Pani H. Gołaś odpowiedziała, że wszystkie informacje są zamieszczone na stronie
internetowej Wydziału.
Mgr inż. Józef Bancewicz zadał pytanie czy w świetle wymagań kierowanych w stosunku
do pracownika powstał wniosek modyfikujący umowę o pracę z pracownikiem?
Pani H. Gołaś odpowiedziała, że norma ISO 9001:2008 nie reguluje relacji umów o pracę, a
mówi jedynie o zakresach obowiązków służbowych i prawnej odpowiedzialności.
6.

INFORMACJA O WIZYCIE ZESPOŁU PKA NA WIZ
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Dziekan Profesor Leszek Pacholski omówił przebieg wizyty zespołu PKA na naszym
wydziale, która przebiegała w dniach 22-24 stycznia br. Podziękował wszystkim, którzy
zaangażowali się w prace związane z audytem ISO oraz PKA.
7.

SPRAWY
DOTYCZĄCE
KWALIFIKACYJNYCH

SYSTEMU

KRAJOWYCH

RAM

Dr H. Włodarkiewicz-Klimek poinformowała, że zmiany w ustawie Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (PSW) wprowadzone ustawą 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), zobowiązują szkolnictwo wyższe do wprowadzenia kategorycznych zmian
kształcenia. Podstawy prawne do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)
w szkolnictwie wyższym nakładają na szkoły wyższe obowiązek dostosowania kształcenia do
nowych wymogów określonych ustawą wraz z rozporządzeniami narzuconymi przez tę
ustawę. Stworzone warunki tych zmian wedle, których funkcjonować będzie szkolnictwo
wyższe określa się jako Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK).
Poinformowała, w jakich obszarach nauki znajdują się aktualnie, lub znajdować się będą
nasze trzy kierunki studiów. Tak, więc, kierunek Zarządzanie jest przypisany do obszaru nauk
społecznych, natomiast kierunki Inżynieria Bezpieczeństwa i Logistyka, do obszaru nauk
technicznych. Kierunki muszą mieć opracowane efekty kształcenia prowadzące do uzyskania
kompetencji inżynierskich (decyzja o charakterze studiów II stopnia - Inżynieria
Bezpieczeństwa).
Dodała, że zakres prac będzie obejmował opracowanie kierunkowych efektów kształcenia
na podstawie opisów efektów kształcenia w zakresie nauk oraz przedstawiła osoby
odpowiedzialne za opracowanie kart przedmiotów zgodnie z KRK w poszczególnych
jednostkach wydziału na kierunku studiów Zarządzanie, osoby merytorycznie odpowiedzialne
oraz osoby operacyjnie odpowiedzialne za w/w zadanie, terminy wykonania tych zadań,
terminy i skład osobowy odpowiedzialny za weryfikację i ocenę spójności programu oraz
termin i skład osobowy komisji, która zaopiniuje, a następnie podda pod głosowanie Radzie
Wydziału z końcem lutego br. Oznajmiła, że na pozostałych dwóch kierunkach terminy są
wydłużone do końca marca br. (zatwierdzenie przez Senat), a przewodniczący komisji ds.
kształcenia mieli do dnia 6 lutego br., tj. do dzisiaj dostarczyć uzupełnione harmonogramy
z wytypowanymi odpowiedzialnymi osobami za cały proces.
Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego komisji ds. kształcenia Profesora Edwina
Tytyka Pani dr Wiesława Horst poinformowała, że komisja dla kierunku Inżynierii
Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 2 lutego br. zadecydowała, że będziemy dążyć do
nadawania tytułu zawodowego inżyniera na pierwszym stopniu studiów, a magistra inżyniera
na drugim stopniu.
8.

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Pan Profesor Leszek Pacholski poinformował, że zaistniała konieczność sporządzenia
regulaminu naszego wydziału. W związku z tym wszyscy członkowie Rady Wydziału
otrzymali drogą e-mail projekt regulaminu do zapoznania się i naniesienia ewentualnych
propozycji lub poprawek. Dodał, że sprawa regulaminu będzie omawiana szczegółowo na
kolejnym posiedzeniu RWIZ.
9.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
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9.1. Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału na semestr letni w roku
akademickim 2011/12
Pan dziekan Leszek Pacholski podał terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii
Zarządzania PP na semestr letni 2011/2012:
5. marca 2012r. (poniedziałek),
2. kwietnia 2012r. (poniedziałek),
7. maja 2012r. (poniedziałek),
4. czerwca 2012r. (poniedziałek),
2. lipca 2012r. (poniedziałek),
w budynku PP, „BIBLIOTEKA”, sala 121, ul. Piotrowo 2, o godzinie 11.30.
9.2. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia dla kierunku
Inżynieria Bezpieczeństwa
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski poinformował, że zaistniała konieczność uzupełnienia
Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia dla Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa ze względu na
wygaśnięcie stosunku pracy Pana Profesora Ryszarda Nazara, który był członkiem tej
komisji. W związku z tym zaproponował kandydaturę Pani dr inż. Beaty Mrugalskiej
z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości, która wyraziła zgodę na prace w w/w komisji.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie zaakceptowała tę
kandydaturę. Głosowały 24 osoby.
9.3. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski poinformował, że na wniosek Samorządu
Studenckiego zaistniała konieczność uzupełnienia składu WKW o przedstawiciela studentów
ze względu na wyjazd (program Sokrates) Pani inż. Ewy Profaski. W związku z tym,
Samorząd w to miejsce zaproponował kandydaturę Pana Bartosza Gromady, który wyraził
zgodę na prace w komisji.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie zaakceptowała tę
kandydaturę. Głosowały 24 osoby.
Dziekan Leszek Pacholski poruszył sprawę nagrywania i przechowywania nagrań
z posiedzeń Rad Wydziału, w której udział wzięli: mgr inż. J. Bancewicz, mgr Renata
Nazaruk, dr inż. Hanna Gołaś, mgr inż. A. Mateja. Po krótkich wypowiedziach Pan Profesor
L. Pacholski upoważnił Pana Kierownika Administracyjnego Wydziału do sfinalizowania tej
sprawy w sposób formalny kompetentnych udziałem kompetentnych osób w tym zakresie.
Następnie głos zabrał mgr inż. Arkadiusz Mateja, który poinformował, że w tym roku uda
się wyciszyć salę 115 w naszym budynku w ramach remontu na potrzeby posiedzeń Rady
Wydziału ponieważ znaleźliśmy firmę, która wyraziła chęć współpracy.
Profesor Magdalena Wyrwicka poinformowała, że w ostatni weekend odbyły się targi
edukacyjne. Za prace przy naszym stoisku szczególnie podziękowała Samorządowi
Studentów, kierownikowi administracyjnemu wydziału Panu mgr. inż. Józefowi
Bancewiczowi oraz Pani dr Agnieszce Krugiełce i Pani dr inż. Agnieszce Grzelczak za
przygotowanie materiałów w formie broszur.
Poprosiła również o przygotowanie szczegółowych ofert na temat poszczególnych
jednostek organizacyjnych naszego wydziału w celu opracowania oferty dla gospodarki.
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Dr W. Horst poinformowała, że osoby, które prowadzą przedmioty w ramach projektu
„Wiedza dla gospodarki” są zobowiązane do udostępnienia studentom materiałów
wykładowych w formie książki lub prezentacji. Poruszyła temat współpracy z wydawnictwem
Politechnicznym, które przetrzymuje wiele miesięcy książki złożone do druku ze względu na
natłok pracy. Dodała, że owocuje to złą opinią na temat naszych pracowników wśród
studentów.
Dziekan L. Pacholski zwrócił się z prośbą do Prodziekana Arkadiusza Borowiec
o skontaktowanie się z Panem Sajkowskim Pełnomocnikiem Prorektora ds. kształcenia
w sprawie nawiązania współpracy z innym wydawcą.
10.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:20) dziekan L. Pacholski zakończył XXIII posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.
Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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