Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XVIII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 7 listopada 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 XVIII posiedzeniu Rady
WIZ.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z XVII POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU W DNIU 3 października 2011 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 9. Wręczenie nagród ze specjalnego
funduszu JM Rektora PP za rok 2010 (JM Rektor) z uwagi na nieobecność Pana JM Rektora
PP.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony 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 XVII posiedzenia
Rady WIZ w dniu 3 października 2011 roku został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu
jawnym.
Głosowało 27 osób.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 26 października 2011 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
27 kwietnia 2011 r., krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
JM Rektor przedstawił nowych członków Senatu. Poinformował również, że 18
października zmarł Pan Profesor Jan Karczmarek dr h.c. PP i chwilą ciszy uczcił jego pamięć.
Pogratulował Wydziałowi Informatyki przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną
oceny wyróżniającej, a na ręce Dziekana WI wręczył certyfikat potwierdzający ten sukces.
Wręczył nominacje na stanowiska profesorskie, m.in. Prodziekanowi Robertowi Wremblowi
z WI PP;
♦ Informacja o rekrutacji w 2011 roku (ref. R1, Dziekani); Sprawę przedstawił Prorektor ds.
Kształcenia Stefan Trzcieliński;
♦ Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego (ref. A1); Przedstawiono
cztery firmy. Wybrano kancelarię „Poprawska i Kasztelan”. Senat przegłosował tę propozycję
pozytywnie.
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♦ Uzupełnienie składu Komisji Senackich (ref. JMR); Zaistniała konieczność uzupełnienia
komisji ds. Kształcenia, na Przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Profesora
Macieja Kupczyka, która została przegłosowana przez Senat pozytywnie. Powołano kilku
nowych członków poszczególnych Komisji Senackich;
♦ Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich w roku akademickim 2010/11 oraz
ramowe programy prac Komisji na rok akademicki 2011/12 (ref. Przewodniczący Komisji
Senackich); Senat przyjął sprawozdanie;
♦ Sprawy bieżące; - JM Rektor poinformował, że nowy Statut PP, zgodnie ze zmianami
w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” zostanie zatwierdzony w listopadzie br.
– Poinformował również, że Senat w miesiącu czerwcu br. wyraził zgodę na przystąpienie do
przetargu i zakup nieruchomości przy ulicy Przystań. Sprawa dotyczy nabycia prawa
wieczystego użytkowania, a nie prawa własności tej nieruchomości, w związku z tym Rektor
poprosił o wyrażenie zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania i przystąpienia do
przetargu. Senat przegłosował pozytywnie tę prośbę. – Instytut Silników Spalinowych
i Transportu oraz Instytut Technologii Inżynierii Chemicznej poprosił o wyrażenie zgody na
zakup aparatury. Senat wyraził zgodę poprzez głosowanie;
♦ Interpelacje; – Profesor Magnucki zaproponował, by opracować dane statystyczne ocen
z matematyki studentów z wszystkich wydziałów z egzaminu maturalnego, jak i studentów po
pierwszym roku studiów. – Profesor Wojtkowiak poprosił o przygotowanie zestawień
dotyczących reprezentacji Uczelni przez jej pracowników, w poszczególnych komisjach
naukowych Polskiej Akademii Nauk. – Przedstawiciel studentów poprosił o wyznaczenie
godzin rektorskich w dniu 2 listopada br. w godzinach 8-12. Prośba została uwzględniona
decyzją Pana Prorektora Trzcielińskiego.
– Profesor Jan Węglarz przedstawił przebieg międzynarodowej konferencji informatycznej,
która odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym na Piotrowie i podziękował
władzom uczelni za okazaną pomoc.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Doc, Dr Przemysław Bartkiewicz,
Dr inż. Paulina Golińska,
Inż. Joanna Kaczmarek – studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało
27 osób.
3.1. Sprawy dotyczące stopnia doktora
3.1.1. Korekta tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Wiśniewskiej
„System współpracy z otoczeniem w marketingu relacyjnym Przedsiębiorstw”, ang.
(The system of co-operation in business-to-business relationship marketing)
Prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła wniosek (pismo - Załącznik nr 3) Pani mgr
Małgorzaty Wiśniewskiej z prośbą o zatwierdzenie zmiany tematu rozprawy doktorskiej
z „Badania nad systemem współpracy z otoczeniem w marketingu relacyjnym
przedsiębiorstw”,ang. (Research on the system of co-operation in business-to-business
relationship marketing) na „System współpracy z otoczeniem w marketingu relacyjnym
Przedsiębiorstw”, ang. (The system of co-operation in business-to-business relationship
marketing).
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania jawnego. Głosowało 14 osób (w
tym: „TAK” – 14, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
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4.

SPRAWY OSOBOWE

4.1. Wniosek o urlop naukowy
4.1.1. dr Marek Szczepański – adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych
Wniosek o urlop naukowy na okres od 01.12.2011r. do 30.12.2011r.
– wyjazd na Uniwersytet Westfalski w Muenster (Niemcy), w związku z przyznaniem
(w trybie konkursowym) stypendium DAAD na realizację badań.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 27 osób (w tym:
„TAK” – 27, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

5.1. Indywidualny tok studiów
5.1.1. Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wnioski studentów
studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich: Belattaf Mateusz, Howorski Michał,
Kardasz Natalia, Mankiewicz Daniel, Smul Marta, Ratajski Maciej, Węgrzynek Piotr,
kierunku Zarządzanie i marketing o indywidualny plan studiów (pisma studentów – załącznik
nr 4 - 10). Poinformowała, że studenci mają ukończone studia bez obrony pracy
magisterskiej. W związku z tym jest konieczność wznowienia studiów na czas obrony 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 wnioski
studentów o indywidualny plan studiów. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 27 osób,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.1.2. Prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek studenta studiów
niestacjonarnych jednolitych magisterskich Bartosza Stypuły, kierunku Zarządzanie
i marketing o indywidualny plan studiów (pismo studenta – załącznik nr 11). Poinformował,
że student ma ukończone studia bez obrony pracy magisterskiej. W związku z tym jest
konieczność wznowienia studiów na czas obrony 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. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE”
– 0, „WSTRZ.” – 0).
5.2. Program studiów doktoranckich
Kierownik studiów doktoranckich Pani dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. przedstawiła
wniosek o zatwierdzenie planu studiów doktoranckich Zarządzanie i systemy produkcyjne.
Poinformowała, że zgodnie z Uchwałą nr 103 Senatu PP oraz Rozporządzeniem MNiSW
z dnia 1.09.2011r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach
i jednostkach naukowych, plan zawiera wykłady centralnie organizowane dla wszystkich
wydziałów w ilości godzin 368 oraz wykłady monograficzne (specjalnościowe) prowadzone
na naszym wydziale w ilości godzin 90 w rozbiciu na poszczególne semestry, 60 punktów
ECTS wraz z prowadzącymi zajęcia (plan studiów doktoranckich na WIZ PP – Załącznik nr
12).
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Dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. przedstawiła propozycję uchwały: ” Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program studiów doktoranckich Zarządzanie
i systemy produkcyjne. Przedstawiony program będzie obowiązywał od roku akademickiego
2011/12”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 61 –
XVIII/11/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr 13) o przyjęciu programu studiów
doktoranckich. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 26 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
6.

SPRAWOZDANIE
Z
DZIAŁALNOŚCI
AKADEMICKIM 2010/2011

WYDZIAŁU

W

ROKU

Kierownik Administracyjny Wydziału Pan mgr inż. Józef Bancewicz przedstawił
sprawozdanie z działalności wydziału w roku akademickim 2010/11 (Sprawozdanie –
Załącznik nr 14).
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego przyjęła jednomyślnie sprawozdanie
z działalności wydziału w roku akademickim 2010/11. Głosowało 27 osób.
7.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

Kierownik Administracyjny Wydziału Pan mgr inż. Józef Bancewicz ze względu na
coroczne święto „Wszystkich Świętych” w dniu 1 listopada 2011r. uroczyście odczytał
nazwiska osób zmarłych, które w przeszłości odegrały znaczącą rolę w historii wydziału.
Członkowie Rady Wydziału minutą ciszy uczcili ich pamięć.
Profesor Teresa Łuczka poinformowała, że województwo lubuskie zaoferowało
stypendium doktoranckie w wysokości 5 tyś. złotych miesięcznie przez okres roku dla
uczestników studiów doktoranckich lub pracowników z otwartym przewodem doktorskim
o tematyce ziemi lubuskiej, a także dla osób związanych personalnie z ziemią lubuską.
Profesor Władysław Mantura nawiązując do otrzymanego pisma od dyrektora biblioteki
PP zgłosił problem spotkań poszczególnych jednostek organizacyjnych z przedstawicielami
biblioteki, które miałyby dotyczyć nowych możliwości działania biblioteki. Poprosił Pana
Dziekana o zorganizowanie wspólnego spotkania z przedstawicielami biblioteki dla całego
Wydziału.
Następnie o głos poprosiła Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Pani inż. Ewa
Profaska, która poinformowała o efektach pracy Samorządu Studenckiego. Przedstawiciele
tego samorządu rozdali członkom Rady Wydziału kalendarze na bieżący rok akademicki
2011/2012.
Pani prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała, że nasza studentka
pierwszego roku studiów kierunku Zarządzanie reprezentuje Politechnikę Poznańską w finale
konkursu Miss Polonia Ziemi Lubuskiej. Dodała, że studentka terminowo realizuje program
studiów.
8.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:30) dziekan L. Pacholski zakończył XVIII posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.
Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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