Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XIV posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 6 czerwca 2011 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 XIV posiedzeniu Rady
WIZ.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z XIII POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU W DNIU 9 maja 2011 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
porządku obrad.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym porządek obrad.
Głosowało 27 osób.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół z XIII posiedzenia
Rady WIZ w dniu 9 maja 2011 roku został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Głosowało 27 osób.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 25 maja 2011 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
27 kwietnia 2011 r., krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
I część (otwarta)
♦Wręczenie pracownikom i emerytom medali i wyróżnień; Tę część posiedzenia poprowadził
Prorektor Profesor Karol Nadolny, który odczytał listę laureatów, a następnie poprosił
wojewodę wielkopolskiego w asyście JM Rektora PP o wręczenie medali. Z naszego
wydziału odznaczeni to Prof. Stanisław Janik, Docent Wiesława Horst oraz Doktor Jerzy
Marcinkowski. Następnie przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego nadali
godność lidera pracy organicznej Profesorowi Leszkowi Pacholskiemu i wręczyli Laureatowi
statuetkę Hipolita.
II część (zamknięta)
W imieniu członków Senatu Prorektor K. Nadolny złożył gratulacje JM Rektorowi PP
Adamowi Hamrolowi z okazji przyznania mu medalu pamiątkowego nadanego przez Komisję
Urbanistyki Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu.
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♦ Ustalenie limitów przyjęć na rok akademicki 2011/2012 (ref. Prorektor ds. kształcenia);
Prorektor Trzcieliński przedstawił konieczność zmniejszenia limitów przyjęć na kilku
wydziałach. Zaproponowane zmiany senat przyjął w głosowaniu.
♦ Stanowisko Senatu PP dotyczące projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów,
warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów
i świadectw, ukończenia studiów podyplomowych oraz wzorów suplementów do dyplomu.
Pozostałe punkty na prośbę JM Rektora zostały przeniesione na kolejne posiedzenie Senatu.
♦ Działalność Biblioteki Politechniki Poznańskiej (ref. Dyrektor Biblioteki);
♦ Informacja o pracy Samorządu Doktorantów (ref. Przewodniczący Samorządu
Doktorantów);
♦ Informacja o pracy Samorządu Studenckiego (ref. Przewodnicząca Samorządu
Studenckiego);
♦ Sprawy bieżące;
♦ Interpelacje.
Następnie głos zabrał mgr inż. Józef Bancewicz, który szczególnie podkreślił wagę
odznaczenia Dziekana L. Pacholskiego, dodając, że jest to piąte odznaczenie w historii
działania Stowarzyszenia im. Hipolita Cegielskiego.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pan dziekan zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.,
Dr hab. inż. Jan Jabłoński, prof. nadzw.,
Ewa Profaska – studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało
27 osób.
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. inż.
Marcinowi Gąsiorowi
Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu
23 maja 2011 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Gąsiora
na temat: „Zarządzanie dystrybucją produktów IT w warunkach wpływu Internetu na
zachowanie konsumenta”.
Pani Prodziekan 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. inż. Marcinowi Gąsiorowi stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku głosowania (8
osób uprawnionych, 5 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 (TAK – 5 głosów, NIE – 0, WSTRZ.
– 0, NIEWAŻ – 0).
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodziekan poprosiła powołaną wcześniej komisję
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skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:
2. Liczba obecnych podczas głosowania:

21 (20+1)
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr inż. Marcinowi Gąsiorowi stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu

TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
16

0

0

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 42 – XIV/06/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr
3) w sprawie nadania mgr. inż. Marcinowi Gąsiorowi stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
3.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Panu mgr. inż.
Marcinowi Hajdul (nauki o zarządzaniu).
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pana
mgr. inż. Marcina Hajdul.
Pani dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. zaprezentowała Radzie Wydziału Kartę
Rekomendacyjną Doktoratu; przedstawiła sylwetkę mgr. inż. M. Hajdul oraz przybliżyła
życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres rozprawy doktorskiej. Ponadto
poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu doktorskiego znajduje się opinia
opiekuna naukowego na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż.
M. Hajdul. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Model koordynacji procesów
logistycznych przedsiębiorstw z wykorzystaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju”.
Następnie Pani Prodziekan dr hab. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Profesor M. Wyrwicka poprosiła powołaną
wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem
o wszczęcie przewodu doktorskiego i nad wnioskiem o wyznaczenie promotora.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

20
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż.
Marcinowi Hajdul w dyscyplinie nauki o 13
0
zarządzaniu
2. Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Marcina Hajdul Pana dr. 15
0
hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw.

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1

2

0

1
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W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 43 - XIV/06/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr 4) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcinowi Hajdul,
2. Wyznaczenia Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Marcina Hajdul.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Model koordynacji
procesów logistycznych przedsiębiorstw z wykorzystaniem koncepcji zrównoważonego
rozwoju”.
3.1.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Panu mgr. inż.
Tobiasowi Erxleben (budowa i eksploatacja maszyn).
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pana
mgr. inż. Tobiasa Erxleben.
Pani dr hab. M. Wyrwicka, prof. nadzw. zaprezentowała Radzie Wydziału Kartę
Rekomendacyjną Doktoratu; przedstawiła sylwetkę mgr. inż. T. Erxleben oraz przybliżyła
życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres rozprawy doktorskiej. Ponadto
poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu doktorskiego znajduje się opinia
opiekuna naukowego na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż.
T. Erxleben. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Metodyka projektowania
innowacyjnych technologii przeładunku bagaży na lotnisku “.
Następnie Pani Prodziekan dr hab. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Profesor M. Wyrwicka poprosiła powołaną
wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem
o wszczęcie przewodu doktorskiego i nad wnioskiem o wyznaczenie promotora.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

20
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż.
Tobiasa Erxleben w dyscyplinie budowa i 13
1
eksploatacja maszyn
2. Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Tobiasa Erxleben Pana dr. 15
0
hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw.

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1

1

1

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 44 - X/02/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr 5) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Tobiasa Erxleben,
2. Wyznaczenia Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Tobiasa Erxleben.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metodyka
projektowania innowacyjnych technologii przeładunku bagaży na lotnisku “.
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3.1.4. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Panu mgr. inż.
Heiko Vesper (nauki o zarządzaniu).
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pana
mgr. inż. Heiko Vesper.
Pani dr hab. M. Wyrwicka, prof. nadzw. zaprezentowała Radzie Wydziału Kartę
Rekomendacyjną Doktoratu; przedstawiła sylwetkę mgr. inż. H. Vesper oraz przybliżyła
życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres rozprawy doktorskiej. Ponadto
poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu doktorskiego znajduje się opinia
opiekuna naukowego na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż.
H. Vesper. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Metodyka projektowania
innowacyjnych logistycznych systemów recyklingowych”.
Następnie Pani Prodziekan dr hab. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Profesor M. Wyrwicka poprosiła powołaną
wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem
o wszczęcie przewodu doktorskiego i nad wnioskiem o wyznaczenie promotora.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

20
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż.
13
1
Heiko Vesper w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2. Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Heiko Vesper Pana dr. 15
0
hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw.

WSTRZ.

NIEWAŻNE

2

0

1

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 45 - XIV/06/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Heiko Vesper,
2. Wyznaczenia Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Heiko Vesper.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metodyka
projektowania innowacyjnych logistycznych systemów recyklingowych”.
4.

SPRAWY OSOBOWE

4.1. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia
4.1.1. mgr inż. Agaty Budzyńskiej – na stanowisku asystenta na czas nieokreślony
(Katedra Nauk Ekonomicznych).
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony
w Katedrze Nauk Ekonomicznych uzyskał poparcie kierownika Katedry Prof. dr. hab. Eulalii
Skawińskiej oraz Dziekana Wydziału Prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 27 osób (w tym:
„TAK” – 25, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 1).
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4.1.2. mgr. inż. Krystiana Pawłowskiego – na stanowisku asystenta na okres trzech lat
(Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych)
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta na okres trzech lat
w Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych uzyskał poparcie kierownika Pracowni
dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw. oraz Dziekana Wydziału Prof. dr. hab. inż.
Leszka Pacholskiego.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 27 osób (w tym:
„TAK” – 25, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 1).
4.2. Wniosek o zatrudnienie
4.2.1. dr. Przemysława Bartkiewicza – na stanowisku docenta na okres pięciu lat
(Katedra Nauk Ekonomicznych).
Wniosek o zatrudnienie na stanowisku docenta na okres pięciu lat w Katedrze Nauk
Ekonomicznych uzyskał poparcie kierownika Katedry Prof. dr. hab. Eulalii Skawińskiej oraz
Dziekana Wydziału Prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego. Przewodnicząca Wydziałowej
komisji ds. przeprowadzania konkursów na stanowiska asystentów i adiunktów Pani Profesor
Aleksandra Kawecka – Endler przedstawiła protokół nr 11 (załącznik nr 7) z posiedzenia
Komisji w dniu 6 czerwca 2011 r., w którym większością głosów zarekomendowała
dr. Przemysława Bartkiewicza na stanowisko docenta (na okres pięciu lat).
Rada Wydziału poparła wniosek jednomyślnie w trybie głosowania tajnego. Głosowało 27
osób (w tym: „TAK” – 27, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
5.1. Korekta w programie studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Prodziekan Hanna Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła propozycję modyfikacji
programu studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria
Bezpieczeństwa (Załącznik nr 8). Do wniosku dołączona jest pozytywna opinia Zespołu
Komisji ds. Kształcenia (Załącznik nr 9).
Zmiany na pierwszym stopniu studiów
Semestr 1.
Technologia informacyjna - Zmiana nazwy przedmiotu z Informatyka
Ekonomia - Zmiana liczby godz. z 45 W na 30 W
Semestr 2.
Informatyka - Dodano 15 W
Termodynamika - Zmiana liczby godzin z 30 W na 15 W
Semestr 3.
Wytrzymałość materiałów - Zmiana liczby godzin z 30 C na 15 C
Mechanika płynów - Zmiana liczby godzin z 30 W na 15 W
Semestr 5.
Aplikacje internetowe / Bazy danych – Wykreślić
Podstawy mechatroniki - Zmiana liczby godzin z 30 L na 15 L
Semestr 6.
Techniki informatyczne w bezpieczeństwie pracy – 15 godz. W zamiast 15 godz. ćw
Ochrona własności intelektualnej – 15 godz. W zamiast 30 godz. Proseminarium
Semestr 7.
Praca dyplomowa/Projekt inżynierski – dodano zgodnie ze standardem IB
Zmiany na drugim stopniu studiów
Semestr 3.
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Zmiana punktów ECTS:
Szkolenie instruktaż/Pedagogika z 2 p ECTS na 1p
Seminarium Dyplomowe z 5 p ECTS na 1 p
Praca magisterska z 15 p ECTS na 20 p
Prodziekan H. Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła propozycję uchwały: „Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania akceptuje zmiany w programie studiów stacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa polegające na
następujących zmianach:
na pierwszym stopniu studiów
Semestr 1.
Technologia informacyjna - Zmiana nazwy przedmiotu z Informatyka
Ekonomia - Zmiana liczby godz. z 45 W na 30 W
Semestr 2.
Informatyka - Dodano 15 W
Termodynamika - Zmiana liczby godzin z 30 W na 15 W
Semestr 3.
Wytrzymałość materiałów - Zmiana liczby godzin z 30 C na 15 C
Mechanika płynów - Zmiana liczby godzin z 30 W na 15 W
Semestr 5.
Aplikacje internetowe / Bazy danych – Wykreślić
Podstawy mechatroniki - Zmiana liczby godzin z 30 L na 15 L
Semestr 6.
Techniki informatyczne w bezpieczeństwie pracy – 15 godz. W zamiast 15 godz. ćw
Ochrona własności intelektualnej – 15 godz. W zamiast 30 godz. Proseminarium
Semestr 7.
Praca dyplomowa/Projekt inżynierski – dodano zgodnie ze standardem IB
na drugim stopniu studiów
Semestr 3.
Zmiana punktów ECTS:
Szkolenie instruktaż/Pedagogika z 2 p ECTS na 1p
Seminarium Dyplomowe z 5 p ECTS na 1 p
Praca magisterska z 15 p ECTS na 20 p
Zmiany, o których mowa w § 1 będą realizowane na poszczególnych semestrach od roku
akademickiego 2011/2012.” (tekst uchwały nr 46 - XIV/06/2011 – Załącznik nr 10).
Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę w trybie głosowania jawnego. Głosowało
27 osób (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.2. Korekta w programie studiów na kierunku Logistyka
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła propozycję modyfikacji
programu studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logistyka
(Załącznik nr 11). Do wniosku dołączona jest pozytywna opinia Zespołu Komisji ds.
Kształcenia (Załącznik nr 12).
Zmiany na pierwszym stopniu studiów
Semestr 1
Podział przedmiotu Informatyka 30w, 30ćw, 4 ECTS na:
Technologia Informacyjna 15w, 15ćw, 2 ECTS i Informatyka 15w, 15ćw, 2 ECTS
Semestr 2
Zmiana nazwy przedmiotu z Statystyka matematyczna na Statystyka
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Semestr 3
Marketing z 45w na Marketing 30w i 15ćw
Nauka o materiałach z 30w i 30 lab na 30w i 15 lab
Technika technologia i infrastruktura logistyczna (kierunkowy) z 15w, 15lab, 15proj na 30w i
15proj
Semestr 4
Zmiana nazwy przedmiotów obieralnych z:
Organizacja technicznego przygotowania produkcji/ z Organizacja procesów pomocniczych
na Zabezpieczenie procesów logistycznych
Przeniesienie przedmiotu Elektrotechnika i elektrotechnika/ Fizyka kwantowa z sem 5 na sem
4 oraz zamiana Fizyki kwantowej
na przedmiot Integracja procesowo – produktowa
Semestr 5
Zmiana nazwy przedmiotu z Inżynieria i analiza systemowa na Inżynieria systemów i analizy
systemowej
Przeniesienie przedmiotu Ekologistyka z sem 6.
Semestr 6
Przeniesienie przedmiotu humanistycznego z sem 4 na sem 6
Ochrona własności intelektualnej – 15 godz. W
Semestr 7
Zmiana nazwy przedmiotu z Projekt zespołowy na Praca dyplomowa – projekt inżynierski
Ujednolicenie punktów ECTS dla przedmiotów dowolnej obieralności
Przedmiot obieralny – 2 p ECTS
Zmiany na drugim stopniu studiów
Semestr 1
Zmniejszenie liczby godzin w przedmiocie Projektowanie systemów i procesów
logistycznych - z 15w, 15lab, 30proj, na 15w, 15lab, 15proj
Wprowadzenie przedmiotu - Zarządzanie przedsiębiorstwem 15w
Prodziekan H. Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła propozycję uchwały: „Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania akceptuje zmiany w programie studiów stacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logistyka, polegające na następujących zmianach:
na pierwszym stopniu studiów
Semestr 1
Podział przedmiotu Informatyka 30w, 30ćw, 4 ECTS na:
Technologia Informacyjna 15w, 15ćw, 2 ECTS i Informatyka 15w, 15ćw, 2 ECTS
Semestr 2
Zmiana nazwy przedmiotu z Statystyka matematyczna na Statystyka
Semestr 3
Marketing z 45w na Marketing 30w i 15ćw
Nauka o materiałach z 30w i 30 lab na 30w i 15 lab
Technika technologia i infrastruktura logistyczna (kierunkowy) z 15w, 15lab, 15proj na
30w i 15proj
Semestr 4
Zmiana nazwy przedmiotów obieralnych z:
Organizacja technicznego przygotowania produkcji/ z Organizacja procesów
pomocniczych na Zabezpieczenie procesów logistycznych
Przeniesienie przedmiotu Elektrotechnika i elektrotechnika/ Fizyka kwantowa z sem 5 na
sem 4 oraz zamiana Fizyki kwantowej
na przedmiot Integracja procesowo – produktowa
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Semestr 5
Zmiana nazwy przedmiotu z Inżynieria i analiza systemowa na Inżynieria systemów i analizy
systemowej
Przeniesienie przedmiotu Ekologistyka z sem 6.
Semestr 6
Przeniesienie przedmiotu humanistycznego z sem 4 na sem 6
Ochrona własności intelektualnej – 15 godz. W
Semestr 7
Zmiana nazwy przedmiotu z Projekt zespołowy na Praca dyplomowa – projekt inżynierski
Ujednolicenie punktów ECTS dla przedmiotów dowolnej obieralności
Przedmiot obieralny – 2 p ECTS
na drugim stopniu studiów
Semestr 1
Zmniejszenie liczby godzin w przedmiocie Projektowanie systemów i procesów
logistycznych - z 15w, 15lab, 30proj, na 15w, 15lab, 15proj
Wprowadzenie przedmiotu - Zarządzanie przedsiębiorstwem 15w
Zmiany, o których mowa w § 1 będą realizowane na poszczególnych semestrach począwszy
od rekrutacji na rok akademicki 2010/2011.” (tekst uchwały nr 47 - XIV/06/2011 –
Załącznik nr 13).
Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę w trybie głosowania jawnego. Głosowało
27 osób (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.3. Korekta w programie studiów na kierunku Zarządzanie
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła propozycję modyfikacji
programu studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie
(Załącznik nr 14). Do wniosku dołączona jest pozytywna opinia Zespołu Komisji ds.
Kształcenia (Załącznik nr 15).
Zmiany na pierwszym stopniu studiów
Wprowadzenie przedmiotu obieralnego:
Ekonomia zrównoważonego rozwoju – 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS
Zmiany na drugim stopniu studiów
Wprowadzenie przedmiotów obieralnych:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym - 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS
Ubezpieczenia gospodarcze - 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS
Marketing internetowy i mobilny - 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS.
Prodziekan H. Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła propozycję uchwały: „Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania akceptuje zmiany w programie studiów stacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, polegające na:
na pierwszym stopniu studiów
Wprowadzenie przedmiotu obieralnego:
Ekonomia zrównoważonego rozwoju – 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS
na drugim stopniu studiów
Wprowadzenie przedmiotów obieralnych:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym - 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS
Ubezpieczenia gospodarcze - 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS
Marketing internetowy i mobilny - 15 godz. W, 15 godz. C, 2 pkt. ECTS.
Zmiany, o których mowa w § 1 będą realizowane na poszczególnych semestrach od roku
akademickiego 2011/2012.” (tekst uchwały nr 48 - XIV/06/2011– Załącznik nr 16).
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Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę w trybie głosowania jawnego. Głosowało
27 osób (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
6.1. Zatwierdzenie Regulaminu na dofinansowanie działalności polegającej na
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służącym rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich oraz powołanie komisji

Prodziekan Magdalena Wyrwicka omówiła szczegółowo w punktach REGULAMIN
KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH
ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA ROK 2011.
Profesor Mantura zaproponował kilka zmian do regulaminu. Rada Wydziału poparła te
zmiany jednomyślnie.
Głos w tej sprawie zabrała Profesor Eulalia Skawińska podnosząc problem małej kwoty do
podziału, a dużo zdolnej młodzieży i dużo pracy z związanej z konkursem.
Pan mgr inż.. Arkadiusz Mateja poinformował, że taka forma rozdysponowania przydzielonej
nam kwoty jest zaleceniem JM Rektora.
Dziekan L. Pacholski dodał, że w następnym roku będziemy mieli jeszcze mniej pieniędzy,
ponieważ w bieżącym roku doktorat obroniło dotąd tylko dwóch doktorantów z zewnątrz.
Następnie Profesor M. Wyrwicka zaproponowała skład Komisji oceniającej wnioski do
konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych
naukowców na rok 2011, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji:
– Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - Przewodnicząca
– Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
– Prof. dr hab. Eulalia Skawińska
– Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
– Mgr Grzegorz Musioł - Sekretarz
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie zatwierdziła Regulamin
konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych
naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na rok 2011 oraz skład
osobowy komisji oceniającej wnioski do konkursu (Załącznik nr 17). Głosowało 27 osób
(w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.2. Uruchomienie procedury wnioskowania o nagrody ze specjalnego funduszu
JMR
Profesor Leszek Pacholski poinformował, że do dnia 22 czerwca w pokoju 202 można
składać wnioski o nagrody ze specjalnego funduszu JM Rektora PP, które zostaną
przedstawione Radzie do zaopiniowania na kolejnym posiedzeniu w dniu 4 lipca br.
6.3. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na
rok akademicki 2010/2011
Dziekan L. Pacholski poinformował, że Pani Maria Klementyna HORST - KOŃCZAL za
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok
akademicki 2010/2011 otrzymuje dyplom z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów od
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Profesor Barbary Kudryckiej. Z uwagi na nieobecność Pani M. K. Horst - Kończal z powodu
choroby, dyplom zostanie wręczony w innym terminie.
Następnie głos zabrała Profesor Magdalena Wyrwicka, która poinformowała, że z dniem
15 czerwca br. upływa termin składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki
o dofinansowanie badań naukowych.
Dodała, że istnieje możliwość finansowania wykładów i szkoleń kół naukowych
w ramach projektu „Era inżyniera” dla studentów i doktorantów.
Poinformowała również, że w ramach współpracy Politechniki Poznańskiej z firmą
Volkswagen powstaje zespół badawczy o składzie osobowym: Pani Docent Wiesława Horst
oraz Pan dr inż. Grzegorz Dahlke, którzy z ramienia Politechniki Poznańskiej zajmą się
kwestiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wyniki audytu dotyczącego
obecności nauczycieli akademickich na dyżurach, który na jej prośbę przeprowadził
Samorząd Studentów naszego Wydziału. Poinformowała, że na 80 audytów było 13 –
nieobecnych bez pozostawionej informacji o odwołaniu, 9 – osób odwołało lub przesunęło
dyżur na inny termin z przyczepioną na drzwiach kartką, 7 – prowadzących podczas audytu
wyszli z pokoju bez pozostawienia informacji o chwilowej nieobecności.
W tej sprawie głos zabrał Profesor Stefan Trzcieliński, który poinformował o możliwości
kontaktowania się ze studentami przez pocztę grupową i poprosił, aby system przyklejanych
karteczek na drzwiach z informacją o odwołanym dyżurze przestał istnieć do końca listopada
br.
Pani Docent Wiesława Horst poruszyła temat prowadzenia zajęć przez doktorantów.
Poinformowała, że wpływają do niej prośby doktorantów o prowadzenie zajęć.
Profesor Edward Niesyty poruszył temat wadliwości systemu obsługi studentów
„Sokrates” ze względu na brak możliwości wpisania pełnej nazwy prowadzonego przedmiotu
w ramach „Przedmiotu humanistycznnego1” …2”…..3”. Dodał, że nasi absolwenci szukając
pracy nie mogą okazać się dokumentem potwierdzającym konkretną tematykę z zakresu
humanistyki.
Dziekan H. Włodarkiewicz-Klimek w odpowiedzi poinformowała, że taka nazwa widnieje
w standardach kształcenia.
Pan mgr inż. Adam Radecki dodał, że system „Sokrates” ma takie ograniczenie i nie pozwala
dopisać rozszerzonej nazwy przedmiotu.
Dr inż. Wiesław Grzybowski zwrócił się z pytaniem do dziekana Leszka Pacholskiego
o terminy posiedzeń RWIZ w semestrze zimowym 2011/2012 ze względu na planowanie
naszych zajęć labolatoryjnych w Instytucie Obróbki Plastycznej.
Pan Dziekan L. Pacholski oświadczył, że Rada Wydziału na pewno będzie w poniedziałki.
Mgr inż. Józef Bancewicz zwrócił się z pytaniem do Samorządu Studenckiego o postępy
przygotowań absolutoriów.
Pan Bartosz Gromada w odpowiedzi oświadczył, że studenci stacjonarni kończyli studia
w miesiącu lutym, natomiast ze studentami niestacjonarnymi jest słaby kontakt.
Mgr inż. Józef Bancewicz podjął temat wyprowadzenia się z Dziekanatu pracowników
administracyjnych Wydziału Informatyki.
Dziekan L. Pacholski poinformował, że przedstawi ten problem JM Rektorowi PP.
Następnie głos zabrał Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja, informując, że wpłynęła dotacja
dydaktyczna w wysokości porównywalnej do roku ubiegłego, natomiast w planowaniu
uwzględniono znaczny wzrost kosztów odpraw emerytalnych. Poprosił Kierowników Katedr
i Pracowni do zaznajomienia się z planami i ewentualnej weryfikacji ich.
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7.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:35) dziekan L. Pacholski zakończył XIV posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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