Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 9 stycznia 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 XXII posiedzeniu Rady
WIZ.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z XXI POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU W DNIU 19 grudnia 2011 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmiany w porządku obrad, polegającej na dodaniu punktu 2. Informacja Pełnomocnika
Dziekana ds. Systemu Zarządzania Jakością (przygotowanie do II etapu certyfikacji WIZ)
oraz punktu 3. Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. W
związku z tym kolejność następnych punktów przesunęła się o dwie pozycje w dół.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym 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 XXI
nadzwyczajnego posiedzenia Rady WIZ w dniu 19 grudnia 2011 roku został przyjęty
jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Głosowały 24 osoby.
2.

SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (przygotowanie do II etapu certyfikacji
WIZ)

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości na Wydziale Pani dr inż. Anna
Mazur przedstawiła informacje dotyczące stopnia zaawansowania prac związanych
z certyfikacją wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008.
Pełnomocnik ds. SZJ potwierdziła datę drugiego etapu certyfikacji, który ma się odbyć
w dniach 18-19 stycznia 2012 roku.
3.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości na Wydziale Pani dr inż. Anna
Mazur przedstawiła, referując najważniejsze punkty Regulaminu Wydziałowej Komisji ds.
Jakości Kształcenia (Regulamin – Załącznik nr 3).
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Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie zatwierdziła Regulamin
Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia. Uprawnionych do głosowania 32
osoby. Obecnych 24 osoby. Głosowały 24 osoby (w tym: „TAK” – 24, „NIE” – 0, „WSTRZ.”
– 0).
4.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej
dla przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Dr hab. Doc. Tadeusz Lemańczyk,
Dr inż. Paulina Golińska,
Joanna Kaczmarek – studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowały
24 osoby.
3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
3.1.2. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich,
powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kiliszewskiego (budowa i
eksploatacja maszyn).
Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. przewodnicząca Wydziałowej Komisji
ds. Doktoratów poinformowała, że mgr inż. Marcin Kiliszewski złożył rozprawę doktorską, a
jego promotor Prof. dr hab. inż. Erwin Tytyk wydał pozytywną opinię o tym dziele nt;
„Wpływ poziomu informatyzacji na efektywność procesów produkcyjnych w wielkopolskich
odlewniach żeliwa”, ang. (The influence of the level of computerization on the effectiveness
of production processes in cast-iron foundries in Wielkopolska district).
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. Marcina
Kiliszewskiego:
– prof. dr. hab. inż. Adama Bydałek z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
– dr. hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii
Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie:

dyscyplina podstawowa: „Technologie wytwarzania części maszyn”
przewodniczący
1) dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw. –
2) prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
–
promotor
3) dr hab. dr h.c. inż. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw. –
recenzent
4) dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw.
–
ekspert z
dyscypliny podst.
5) prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
–
członek


dyscyplina dodatkowa: „Filozofia”
1) dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw. –
2) prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
–

przewodniczący
promotor
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3) dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.

–

język obcy nowożytny: „Język angielski”
1) dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw. –
2) prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
–
3) mgr Agata Jankiewicz
–



ekspert

przewodniczący
promotor
egzaminator

c) skład komisji doktorskiej mgr. inż. Marcina Kiliszewskiego:
1) prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
–
przewodniczący
2) prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
–
promotor
3) prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
–
recenzent
4) dr hab. dr h.c. inż. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw. –
recenzent
5) dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw. –
przewodniczący
komisji egzaminacyjnych
6) dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. nadzw.
7) dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.
8) prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
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:

18
15

Recenzenci:
1. prof. dr. hab. inż. Adama Bydałek
2. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusz Zaborowski, prof.
nadzw.

TAK

NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

15

0

0

0

15

0

0

0

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 15 członków rady. W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie (15 – TAK)
powołano trzy komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisję doktorską do
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kiliszewskiego i przeprowadzenia jej
publicznej obrony.
Zgodnie z powyższymi decyzjami Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę nr
64 – XXII/01/2012 (tekst uchwały – załącznik nr 4) w sprawie wyznaczenia recenzentów,
zakresu egzaminów doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz
komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kiliszewskiego.
5.

SPRAWY OSOBOWE
5.1. Zwiększenie etatu zatrudnienia z ½ na ¾ na stanowisku asystenta w Katedrze
Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania Pani mgr inż.
Magdaleny Graczyk.
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Pan dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek o zmianę zatrudnienia Pani mgr inż.
Magdaleny Graczyk od dnia 1 lutego br., który został poparty przez Kierownika Katedry
Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Pana Profesora Władysława Manturę.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 32 osoby. Obecnych 24 osoby. Głosowały 24 osoby (w tym: „TAK” – 22, „NIE” –
1, „WSTRZ.” – 1).
5.2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy
w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości Wydziału Inżynierii Zarządzania Pani doc. dr
Wiesławy Horst.
Pan dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek o ponowne zatrudnienie Pani dr Wiesławy
Horst od dnia 1 lutego br. na stanowisku starszego wykładowcy. Wniosek uzyskał poparcie
Kierownika Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości Profesora Edwina Tytyka. Poinformował,
że zatrudnienie to wymaga rozpisania konkursu oraz zatwierdzenia wniosku przez Wydziałową
Komisję Konkursową na Stanowiska Asystentów i Adiunktów, na który nie otrzymaliśmy
jeszcze pisemnej zgody JM Rektora PP, w związku z powyższym poprosił o przegłosowanie
w/w wniosku zaocznie.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 32 osoby. Obecnych 24 osoby. Głosowały 24 osoby (w tym: „TAK” – 22, „NIE” –
0, „WSTRZ.” – 2).
6. SPRAWY DYDAKTYCZNE
Pani Prodziekan Pani Hanna Włodarkiewicz-Klimek poruszyła temat kart ECTS,
informując, że obowiązek uzupełniania kart ECTS leży po stronie prowadzącego dany
przedmiot. Dodała, że mniej więcej za kwartał będą nowe formularze kart ECTS do
wypełnienia łącznie z rozpisaniem sylabusów.
Pan Profesor Edward Niesyty poruszył problem, wynikający ze złego działania naszych
wewnętrznych systemów informatycznych.
Pani Dr. Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała, że wszystkie programy, na których
pracujemy nie są ze sobą kompatybilne.
Pani Docent W. Horst poruszyła problem rozpisania karty danego przedmiotu w sytuacji,
kiedy prowadzi go inna osoba, która nie jest za ten przedmiot odpowiedzialna.
Pani prodziekan H. Włodarkiewicz-Klimek w odpowiedzi poinformowała, że ta kwestia leży
w kompetencji Kierowników poszczególnych jednostek.
Pan Dziekan L. Pacholski poprosił wszystkich kierowników jednostek wydziału o
sprawdzenie kart ECTS.
Pan Profesor Olgierd Lissowski zapytał o wersję angielską kart ECTS.
W odpowiedzi Pani Doktor H. Włodarkiewicz-Klimek poinformowała, na jakich
specjalnościach powinny być wypełnione obowiązkowo.
7.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

7.1. Powołanie składu osobowego Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję
2012-2016
Pan dziekan L. Pacholski zaproponował poniższy skład osobowy kandydatów do
Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016 i poprosił członków Rady Wydziału
o jego przegłosowanie:
– Dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. - przewodniczący
– Dr inż. Małgorzata Sławińska - wiceprzewodniczący
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– mgr inż. Tomasz Wiśniewski - sekretarz
– mgr Maria Horst-Kończal – doktorantka
– inż. Ewa Profaska - studentka
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego przegłosowała jednomyślnie skład
osobowy WKW na kadencję 2012-2016. Głosowały 24 osoby (w tym: „TAK” – 24 osoby,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
Profesor L. Pacholski poinformował, że na 28 złożonych wniosków przez studentów PP
o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało tylko 8 osób z trzech
wydziałów, z czego jedna osoba to Pani Natalia Cegielska studentka naszego wydziału z
kierunku Logistyka, która otrzymała stypendium MNiSW za wyniki w nauce.
Pan dziekan L. Pacholski poruszył na koniec sprawę wydawnictw oraz czasopism i
monografii, które należą do naszego wydziału, o które walczymy, by je utrzymać.
Poinformował również, że nasz wydział nie przeprowadza się w tym roku do budynku
Wydziału Budowy Maszyn, ponieważ prowadzimy rozmowy, aby wspólnie z Wydziałem
Architektury pobudować sobie budynek przy Warcie.
8.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 12:35) dziekan L. Pacholski zakończył XXII posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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