Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XVI posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 5 września 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 XVI posiedzeniu Rady
WIZ.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z XV POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU W DNIU 4 lipca 2011 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
i zmian w porządku obrad poprzez dodanie punktu 3. Zmiany dotyczące prowadzenia
przedmiotu pn. „Kierowanie” na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek
Inżynieria Bezpieczeństwa (zamiast 18 godz. Ć na 18 godz. L) oraz punktu 4. Powołanie
Komisji Rekrutacyjnej na Studiach Doktoranckich na rok akademicki 2011/12.
Wobec braku głosów sprzeciwu Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu
jawnym zmieniony porządek obrad. Głosowało 18 osób.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół z XV posiedzenia
Rady WIZ w dniu 4 lipca 2011 roku został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Głosowało 18 osób.
2.

WNIOSEK O USPRAWNIENIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI
PRZEBIEGU
I
WYNIKÓW
STUDIÓW
STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII
ZARZĄDZANIA

Dziekan L. Pacholski poinformował, ze zamierza zwrócić się z wnioskiem do JM Rektora
w sprawie zniesienia indeksów na naszym wydziale od roku akademickiego 2011/12 i odniósł
się do zapisu w Regulaminie Studiów, który mówi, że Senat Politechniki Poznańskiej, na
wniosek dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału i organ Wydziałowego Samorządu
Studentów może ograniczyć w drodze uchwały prowadzenie dokumentacji przebiegu
i wyników studiów na danym wydziale do protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta.
Poinformował również, że wniosek ten uzyskał poparcie Wydziałowego Samorządu
Studentów (Załącznik nr 3 – pismo).
Pan Dziekan przedstawił propozycję uchwały: „Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
akceptuje zmiany ograniczające prowadzenie dokumentacji przebiegu i wyników studiów na
Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ograniczenie polega na
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prowadzeniu jedynie protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta począwszy od roku
akademickiego 2011/12”. (Załącznik nr 4 - Uchwała nr 56 - XVI/09/2011).
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, poparła wniosek Pana Dziekana
o usprawnienie prowadzenia dokumentacji przebiegu i wyników studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Zarządzania z początkiem roku
akademickiego 2011/12. Głosowało 18 osób (w tym: „TAK” – 17, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
3.

ZMIANY
DOTYCZĄCE
PROWADZENIA
PRZEDMIOTU
PN.
„KIEROWANIE” NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO
STOPNIA, KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (zamiast 18 godz.
Ćw. na 18 godz. Lab.)

Pan dziekan Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski zaproponował zmiany dotyczące
prowadzenia przedmiotu pn. „Kierowanie” na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia,
kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa (zamiast 18 godz. Ć Na 18 godz. L). Dodał, że tego
przedmiotu nie można prowadzić w formie ćwiczeń.
Pan dziekan przedstawił propozycję uchwały: „Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
akceptuje zmianę liczby godzin zajęć z przedmiotu p.n. „Kierowanie” w programie studiów
niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Zmiana dotyczy
zastąpienia ćwiczeń labolatoriami. Program studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na
kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa stanowi załącznik niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi
w życie od roku akademickiego 2011/2012”. (Załącznik nr 5 - Uchwała nr 57 XVI/09/2011).
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, poparła wniosek Pana Dziekana dotyczący
zmiany prowadzenia przedmiotu pn. „Kierowanie” na studiach niestacjonarnych drugiego
stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Głosowało 18 osób (w tym: „TAK” – 17,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
4.

POWOŁANIE
KOMISJI
REKRUTACYJNEJ
DOKTORANCKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/12

NA

STUDIACH

W związku z otwarciem od dnia 1 października 2011r. na naszym wydziale studiów
doktoranckich pn. „Zarządzanie i Systemy Produkcyjne”, Pan dziekan L. Pacholski
zaproponował następujący skład komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok
akademicki 2011/12:
- Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - Przewodnicząca,
- Dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. – Kierownik Studiów Doktoranckich,
- Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski – członek komisji.
Mgr inż. Józef Bancewicz dodał, że osobą zajmującą się administracyjnym prowadzeniem
studiów doktoranckich jest Pani mgr Anna Szwarc, która będzie obecna w czasie rozmów
kwalifikacyjnych.
Rada WIZ w trybie głosowania jawnego, poparła jednomyślnie skład osobowy komisji
rekrutacyjnej. Głosowało 18 osób (w tym: „TAK” – 18, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja poinformował, że w następnym tygodniu będzie
przeprowadzana planowa inwentura środków trwałych na wydziale, w związku z powyższym
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zwrócił się z prośbą do pracowników katedr i pracowni, aby zgłaszali się do Pani Mirony
Grzeszkowiak w celu okazania środków trwałych będących w ich użytkowaniu.
Pani Prodziekan Magdalena Wyrwicka poinformowała, że wyszły nowe kryteria
w sprawie przyznawania dotacji na rozwój młodych naukowców.
Pan A. Mateja dodał, że zmieniają się także kryteria przyznawania punktów naukowych
za artykuły i publikacje oraz, że w dorobku wydziału całości oceny systemu punktowego,
udział wydanych monografii nie może przekroczyć 10 procent. Zachęcał, aby wydawać
publikacje w renomowanych czasopismach, wysoko punktowanych.
Profesor Eulalia Skawińska poprosiła Pana Dziekana L. Pacholskiego, by kolejne Rady
Wydziału odbywały się w budynku przy ulicy Strzeleckiej.
Dziekan L. Pacholski poinformował, że problem stanowi m.in. zła akustyka sali 115, jak
również już zaplanowane w niej zajęcia dydaktyczne. Dodał, że bardzo mu zależy na
utrzymaniu dostępności do sali 121 na Piotrowie.
Pani Profesor Teresa Łuczka poruszyła temat zatłoczonego parkingu przy ulicy
Strzeleckiej.
W tej sprawie głos zabrał Pan mgr inż. Józef Bancewicz, który poinformował, że nasz
parking jest dostępny dla wszystkich pracowników Politechniki, również z innych wydziałów.
7.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 12:40) dziekan L. Pacholski zakończył XVI posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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