Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

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

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z XIX POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU W DNIU 14 listopada 2011 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmiany w porządku obrad, polegającej na dodaniu w punkcie 7. Sprawy bieżące i wolne
wnioski, podpunktów: 7.1. Informacja z badań przeprowadzonych wśród studentów 1. roku
dotycząca skuteczności różnych rodzajów promocji, 7.2. Informacja o składzie komisji
rekrutacyjnej oraz 7.3. Karta przedmiotu – Studia Doktoranckie.
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 XIX
nadzwyczajnego posiedzenia Rady WIZ w dniu 14 listopada 2011 roku został przyjęty
jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Głosowało 27 osób.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 30 listopada 2011 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
30 listopada 2011 r., krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
Sprawy osobowe: - wniosek o mianowanie prof. dr. hab. Ryszarda Czajki na stanowisko
profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WFT); - wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Franciszka
Tomaszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref.
Dziekan WMRiT);- wniosek o zatrudnienie dr. hab. Marii Kozielskiej na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WFT); - wniosek
o zatrudnienie dr hab. inż. Aldony Łowińskiej-Kluge na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WBiIŚ); - wniosek o zatrudnienie dr. hab.
inż. Macieja Zakrzewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych
pięciu lat (ref. Dziekan WI). Wszystkie wnioski Senat przegłosował pozytywnie.
Uchwalenie Statutu Politechniki Poznańskiej (ref. JMR, Przewodniczący Senackiej
Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów). Członkowie Senatu przyjęli nowy Statut PP.
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Uchwalenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej (ref. JMR, Przewodniczący
Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów). Senat przyjął uchwałę w sprawie zmian
w Regulaminie Gospodarki Finansowej.
Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej (ref. JMR). Senat przyjął w głosowaniu
zaproponowany przez JM Rektora PP skład osobowy Uczelnianej Komisji Wyborczej na
kadencję 2012/2016.
Sprawy bieżące. Przeniesiono na kolejne posiedzenie Senatu.
Interpelacje. Brak.
3. SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Dr hab. inż. Jan Jabłoński, prof. nadzw.,
Dr inż. Paulina Golińska,
Marek Glema – student.
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 Hajdul
Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu
28 listopada 2011 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina
Hajdul na temat: „Model koordynacji procesów logistycznych przedsiębiorstw
z wykorzystaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju”, ang. ("Coordination model of
enterprises' logistics processes, based on the concept of sustainable development”).
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 Hajdul stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku głosowania (9
osób uprawnionych, 7 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 – 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:
2. Liczba obecnych podczas głosowania:
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr. inż. Marcinowi Hajdul stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu

19
14
TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
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0

0

0
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 62 – XX/12/2011 (tekst uchwały – Załącznik nr
3) w sprawie nadania mgr. inż. Marcinowi Hajdul stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
3.1.2. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich,
powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Wypych - Żółtowskiej
(nauki o zarządzaniu).
Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. przewodnicząca Wydziałowej Komisji
ds. Doktoratów poinformowała, że mgr inż. Monika Wypych - Żółtowska złożyła rozprawę
doktorską, a jej promotor dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. wydał pozytywną
opinię o tym dziele nt; „Metodyka wdrażania zespołów wirtualnych w przedsiębiorstwie
przemysłowym”, ang. (Method of implementation of virtual teams in industrial
enterprise).
Pani Profesor Magdalena Wyrwicka poinformowała, że Komisja ds. Doktoratów
Wydziału Inżynierii Zarządzania na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011r. postanowiła
zaproponować:
a) wyznaczenie następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki
Wypych - Żółtowskiej:
– dr hab. Tatianę Rongińską, prof. nadzw. z Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego,
– dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej.
b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji
doktorskie:
dyscyplina podstawowa: „Zarządzanie”
1) dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
2) dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
3) dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
4) prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

przeprowadzających egzaminy

–

przewodniczący
promotor
recenzent
ekspert z
dyscypliny podst.
członek

dyscyplina dodatkowa: „Filozofia”
1) dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
2) dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
3) dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.

–
–
–

przewodniczący
promotor
ekspert

język obcy nowożytny: „Język angielski”
1) dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
2) dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
3) mgr Agata Jankiewicz

–
–
–

przewodniczący
promotor
egzaminator

5) dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.

–
–
–
–

c) skład komisji doktorskiej mgr inż. Moniki Wypych - Żółtowskiej:
1) prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
–
przewodniczący
2) dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
–
promotor
3) dr hab. Tatiana Rongińska, prof. nadzw.
–
recenzent
4) dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
–
recenzent
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5) dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.

–

przewodniczący komisji
egzaminacyjnych

6) dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.
7) dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.
8) dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodziekan Magdalena Wyrwicka poprosiła
powołaną wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad
wnioskiem o wyznaczenie recenzentów.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:
Liczba otrzymanych głosów:
Recenzenci:
1. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. nadzw.
2. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
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Pani prodziekan M. Wyrwicka poprosiła o zgodę na jawne głosowanie w zakresie
ustalenia egzaminów doktorskich, powołania komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim. Zgodę na jawne głosowanie
wyraziło 14 członków rady. W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie (14 – TAK)
powołano trzy komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisję doktorską do
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Wypych - Żółtowskiej i przeprowadzenia jej
publicznej obrony.
Zgodnie z powyższymi decyzjami Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę nr
63 – XX/12/2011 (tekst uchwały – załącznik nr 4) w sprawie wyznaczenia recenzentów,
zakresu egzaminów doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz
komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Wypych - Żółtowskiej.
4.

SPRAWY OSOBOWE

4.1. Wnioski o urlop naukowy
4.1.1. dr inż. Ewa Więcek - Janka – adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania
Ekonomicznego
Wniosek o urlop naukowy na okres od 01.01.2012r. do 02.03.2012r.
– wyjazd na staż zagraniczny finansowany ze środków projektu Era Inżyniera - zadanie 16 na
Uniwersytet Techniczny w Koszycach na Słowacji na Wydziale Wytwarzania w Preszowie.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 32 osoby. Obecnych 27 osób. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 27, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
4.1.2. mgr inż. Magdalena Graczyk – asystent w Katedrze Marketingu i Sterowania
Ekonomicznego
Wniosek o urlop naukowy na okres od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. – wyjazd na staż
zagraniczny finansowany ze środków projektu Era Inżyniera - zadanie 16 na Matej Bej
University na Wydziale Ekonomii w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 32 osoby. Obecnych 27 osób. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 27, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
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5.

PRZYJĘCIE RAPORTU SAMOOCENY WIZ PP (akredytacja instytucjonalna)

Dziekan Leszek Pacholski przedstawił raport samooceny WIZ PP przygotowany na
potrzeby akredytacji instytucjonalnej, który składa się z siedmiu rozdziałów i poprosił
członków Rady Wydziału o przyjęcie go (raport – załącznik nr 5).
Rada Wydziału przyjęła raport samooceny w trybie głosowania jawnego. Uprawnionych do
głosowania 32 osoby. Obecnych 27 osób. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 27, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
6.

PROBLEM NADAWANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO MGR. INŻ. NA
KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Dziekan Leszek Pacholski przedstawił problem, jaki się pojawił na szczeblu władz
Uczelni w związku z nadawaniem przez nasz wydział po studiach drugiego stopnia na
kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa tytułu zawodowego „mgr. inż.” również tym studentom,
których przyjęliśmy z tytułem zawodowym „licencjat” po studiach pierwszego stopnia.
Prorektor Stefan Trzcieliński poinformował, że na podstawie nowych przepisów nie
możemy dla studentów z tytułem zawodowym „licencjat”, nadawać po studiach drugiego
stopnia tytułu zawodowego „magistra inżyniera”, ponieważ nie spełniają te studia wymagań
inżynierskich.
W tej sprawie o głos poprosił Kierownik Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości Profesor
Edwin Tytyk, który przeczytał pismo kierowane do Prorektora Stefana Trzcielińskiego,
w którym powołując się na podstawę prawną, poinformował, że nasz program nauczania
spełnia kryteria wymagane do nadawania tytułu zawodowego mgr. inż. po studiach drugiego
stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.
Następnie o głos poprosiła Pani docent Wiesława Horst, która oznajmiła, że
przeprowadziła statystykę studentów na drugim stopniu studiów na kierunku Inżynieria
Bezpieczeństwa, wśród których 75 % studentów to osoby z tytułem zawodowym „licencjat”,
którzy przyszli na drugi stopień studiów, z zamiarem uzyskania tytułu zawodowego „magistra
inżyniera”. W związku z tym istnieje zagrożenie, że utracimy przy następnej rekrutacji
większość kandydatów.
Dziekan Leszek Pacholski podsumowując problem oznajmił, że w tej sprawie czekamy na
ostateczne decyzje na szczeblu Rektorskim.
O głos poprosił mgr inż. Arkadiusz Mateja, który zapytał, w jakim celu mamy
dostosowywać się do prawa niższego rzędu jakim jest rozporządzenie Rektora, gdzie obliguje
nas prawo nadrzędne, jakim jest rozporządzenie Ministerialne, biorąc pod uwagę, że takie
posunięcie wpłynie niekorzystnie na nasz wydział.
Następnie głos zabrał Profesor S. Trzcieliński, który oznajmił, że jest to kwestia
zbudowania na studiach drugiego stopnia takiego programu nauczania, by spełniał on efekty
kształcenia kompetencji inżynierskich.
7.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

7.1. Informacja z badań przeprowadzonych wśród studentów 1. roku dotycząca
skuteczności różnych rodzajów promocji
Pani Prodziekan ds. naukowych Profesor Magdalena Wyrwicka przedstawiła wyniki
przeprowadzonych badań dotyczących źródeł informacji dla kandydatów na studia 2011/2012
(skuteczność promocji) na podstawie ankiety zawierającej osiem pytań, w której udział
wzięło 456 studentów, w tym na kierunkach (IB – 104, LG – 145, ZR – 207). Poinformowała,
że z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że podstawowym źródłem
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pozyskiwania informacji jest internet oraz koledzy, jak również strona wydziałowa oraz
internet bezpośredni, natomiast najsłabsze źródło informacji to telewizja, radio oraz
informatory regionalne. Prawie połowa ankietowanych to kandydaci wybierający się na
kierunek Zarządzanie, którzy to właśnie najczęściej korzystali ze źródła informacji, jakim jest
internet oraz koledzy. Pani prodziekan przedstawiła wnioski końcowe z przedstawionych
badań: „Konieczna jest dbałość o rzetelne i aktualne dane na stronach internetowych PP
i WIZ. Dobrą opinię o studiach na Wydziale kształtują LUDZIE (głównie koledzy
kandydatów), czyli nasi STUDENCI”.
7.2. Informacja o składzie komisji rekrutacyjnej
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
Komisji na rekrutację w miesiącu lutym 2012r. Zaproponowała, aby komisje na poszczególne
kierunki studiów reprezentowały następujące osoby:
• Dr inż. Joanna Kałkowska - przewodniczący
• Mgr Weronika Migas – sekretarz Zarządzanie
• Mgr inż. Dominika Trzcielińska – sekretarz Inż. Bezp. i Logistyka
• Dr inż. Łukasz Hadaś
• Dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
• Dr inż. Anna Mazur
• Mgr Marta Weber – dziekanat Zarządzanie
• Mgr Sylwia Zdeb-Gałecka – dziekanat Inż. Bezp. i Logistyka
Na przedstawiciela wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zaproponowano dr inż.
Edmunda Pawłowskiego.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania komisji na rekrutację luty 2012r. na wydziale oraz jej skład osobowy.
Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
7.3. Karta przedmiotu – Studia Doktoranckie
Kierownik studiów doktoranckich Pani dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. przedstawiła
wniosek o zatwierdzenie karty przedmiotu studiów doktoranckich pn. Zarządzanie i systemy
produkcyjne (karta przedmiotu – Załącznik nr 6). Poinformowała, że wspólnie z Panią
Prodziekan Magdaleną Wyrwicką opracowały kartę przedmiotu studiów doktoranckich, która
zawiera szczegółowy zakres pracy naukowo-badawczej doktoranta na poszczególnych latach
studiów doktoranckich.
Głos w tej sprawie zabrała Pani Docent W. Horst, Profesor S. Trzcieliński oraz Dziekan
L. Pacholski, którzy, jak najbardziej poparli ten wniosek.
Następnie głos zabrał kierownik administracyjny wydziału mgr inż. Józef Bancewicz,
który poruszył problem stworzenia biznes planu całego przedsięwzięcia.
Profesor Stanisław Popławski oznajmił, że doktorant musi mieć świadomość, że nikt mu
nie gwarantuje ukończenia studiów doktoranckich.
Pani profesor Aleksandra Kawecka-Endler poruszyła problem zbyt małej kreatywności
wśród doktorantów.
Dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. przedstawiła propozycję uchwały: ”Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawioną kartę przedmiotu studiów doktoranckich pn.
Zarządzanie i systemy produkcyjne.”
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę o przyjęciu karty
przedmiotu studiów doktoranckich. Głosowało 27 osób (w tym: „TAK” – 25 osób, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 2).
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8.

INTERPELACJE

Pan Profesor Władysław Mantura zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, aby
slajdy na kolejne posiedzenie były bardziej przejrzyste.
Pani docent Wiesława Horst oznajmiła, że ergonomiczne tło slajdów, to kolor jasno szary,
natomiast napisy powinny być w kolorze granatowym.
Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja poinformował członków Rady, że w dniu 20 grudnia
o godz. 13.30 w Auli przy ulicy Strzeleckiej 11 odbędzie się spotkanie wigilijne, na które
zaprosił wszystkich pracowników WIZ.
Dziekan L. Pacholski poinformował, że termin odbiorów prac badawczych został
przesunięty na dzień 19 grudnia br. o godz. 9.00.
Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:30) dziekan L. Pacholski zakończył XX posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii
Zarządzania.
Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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