Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXVIII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 7 maja 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 XXVIII posiedzeniu Rady
i przekazał głos Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej Profesorowi
Stanisławowi Popławskiemu.
1.

WYBORY DZIEKANA WIZ PP NA KADENCJĘ 2012-2016

Zebranie wyborcze otworzył Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Profesor Stanisław Popławski, który serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie
poprosił Prof. Edwina Tytyka, jako najstarszego przedstawiciela Rady Wydziału
posiadającego tytuł naukowy o przeprowadzenie wyborów na dziekana WIZ na kadencję
2012-2016.
Profesor Edwin Tytyk poinformował, że Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
Stanisław Popławski – Przewodniczący, Małgorzata Sławińska – V-ce Przewodnicząca,
Tomasz Wiśniewski - sekretarz komisji, dokonała otwarcia urny wyborczej w dniu 24
kwietnia 2012r. o godzinie 14.00 i stwierdziła ważne (z oświadczeniem zgody) zgłoszenie
kandydata Prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego na stanowisko dziekana Wydziału
Inżynierii Zarządzania PP.
Prowadzący zebranie Profesor E. Tytyk zaproponował następujący skład komisji
mandatowej, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności uprawnionych do głosowania i
stwierdzenie ważności zebrania:
dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.,
dr hab. dr h.c. inż. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw.,
dr hab. Olgierd Lisowski, prof. nadzw.
Propozycja ta została zaakceptowana przez Radę. Również aprobatę Rady uzyskał kolejny
wniosek Prof. Edwina Tytyka następującego składu komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania:
Dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.,
Dr inż. Paulina Golińska,
Bartosz Gromada-student.
Rada Wydziału poparła kandydaturę Profesora Leszka Pacholskiego na dziekana WIZ w
kadencji 2012-2016 w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania 33 osoby.
Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 26, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” – 2,
„NIEODDANE” – 1). (Protokół i lista obecności – Załącznik nr 3).
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Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Prof. Stanisław Popławski oficjalnie
wręczył Panu Prof. dr. hab. inż. Leszkowi Pacholskiemu akt wyboru na stanowisko Dziekana
Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w kadencji 2012-2016.
2.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXVII POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU
W DNIU 2 KWIETNIA 2012 r. ORAZ USTALENIE PORZĄDKU OBRAD
BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA

Pan dziekan L. Pacholski przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił
o zaakceptowanie zmian polegających na wykreśleniu punktu 7. Projekt Regulaminu
Wydziału Inżynierii Zarządzania. Pan Profesor Leszek Pacholski poinformował, że nadal
trwają prace nad doprecyzowaniem tego dokumentu pod względem formalno-prawnym przez
Zespół pod kierunkiem Profesora Olgierda Lissowskiego. W związku z tym projekt
regulaminu będzie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu RWIZ.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek
obrad. Głosowało 30 osób.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół z XXVII
posiedzenia Rady WIZ w dniu 2 kwietnia 2012 roku został przyjęty jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. Głosowało 30 osób.
3.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 25 kwietnia 2012 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
25 kwietnia 2012 r. Krótko zreferował następujące najważniejsze kwestie:
♦ Sprawy osobowe:
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Jacka Jackowskiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WBMiZ),
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Krzysztofa Wisłockiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WMRiT).
Oba wnioski Senat PP przegłosował pozytywnie.
♦ Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich. Senat
Akademicki w głosowaniu powołał w skład Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli
Akademickich na kadencję 2008-2012: dr. hab. inż. Jarosława Jakubowicza, prof. nadzw. PP,
dr. hab. Eryka Wolarza, prof. nadzw. PP, dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. PP.
♦ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011. Po wysłuchaniu sprawozdania
finansowego Politechniki Poznańskiej za rok 2011 oraz opinii Senackiej Komisji ds. Budżetu
i Finansów Senat zatwierdził przedstawione sprawozdanie oraz wyraził zgodę na
przeznaczenie zysku bilansowego i podatkowego na cele statutowe Uczelni poprzez zasilenie
funduszu pomocniczego.
♦ Uchwalenie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim
2013/2014. Senat w głosowaniu zatwierdził zasady i tryb przyjmowania kandydatów na
studia w roku akademickim 2013/2014.
♦ Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek
wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych (ref. JMR)
♦ Uchwalenie Regulaminu Studiów I i II stopnia. Senat Akademicki PP uchwalił Regulamin
studiów I i II stopnia oraz dwa Regulaminy Studiów prowadzonych wspólnie z innymi
uczelniami.
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♦ Przyjęcie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na
Politechnice Poznańskiej. Senat Akademicki PP w głosowaniu przyjął kierunkowe efekty
kształcenia dla 29 kierunków prowadzonych na PP. Sprawę tę szczegółowo omówił Prorektor
ds. Kształcenia Pan dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP, na podstawie opracowań
przygotowanych przez poszczególne Rady Wydziałów.
♦ Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2011 oraz
ocena efektywności badań naukowych. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej
w PP w roku 2011 oraz ocena efektywności badań naukowych przedstawione przez
Prorektora ds. nauki Panią Profesor Aleksandrę Rakowską Senat PP zatwierdził
w głosowaniu.
♦ Sprawy bieżące: Uroczyste rozdanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Dzień
sportu. Piknik pracowniczy. Zaległe urlopy. Badania okresowe. Konsultacje językowe.
♦ Interpelacje. Brak.
4. SPRAWY PROMOCYJNE
Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.
Dr inż. Paulina Golińska,
Bartosz Gromada – student.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało
30 osób.
4.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
4.1.1 Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich,
powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Aleksandra Orłowskiego (nauki
o zarządzaniu).
Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. przewodnicząca Wydziałowej Komisji
ds. Doktoratów poinformowała, że mgr inż. Aleksander Orłowski złożył rozprawę doktorską,
a jego promotorzy Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mieloszyk oraz Prof. dr hab. inż. Edward
Szczerbicki wydali pozytywną opinię o tym dziele, („Rozmyty model wspomagania
zarządzania wybranymi usługami na polskim rynku internetowym”, ang.: Fuzzy model
supporting the management of the selected services on the polish Internet mortgage market).
Pani Profesor Magdalena Wyrwicka poinformowała, że Komisja ds. Doktoratów
Wydziału Inżynierii Zarządzania na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012r. postanowiła
zaproponować:
a) wyznaczenie następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra
Orłowskiego:
– prof. dr hab. Witold Chmielarz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
– prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej.
b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie:
– dyscyplina podstawowa: „Zarządzanie”
1) Przewodniczący i Recenzent (WIZ PP): prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
2) Promotorzy: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
3) Ekspert z dyscypliny podstawowej: dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
4) Członek: Prof. dr hab. Eulalia Skawińska
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5) Członek: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
– dyscyplina dodatkowa: „Filozofia”
1) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
2) Promotorzy: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
3) Ekspert z dyscypliny dod.: dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.
– język obcy nowożytny: „Język angielski”
1) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
2) Promotorzy: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
3) Egzaminator: mgr Agata Jankiewicz
c) skład komisji doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Orłowskiego:
1) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
2) Promotorzy: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. dr hab. inż. Eligiusz
Mieloszyk
3) Recenzent: prof. dr hab. Witold Chmielarz
4) Recenzent WIZ PP: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
5) Egzaminator z dysc. podst.: dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
6) Członek komisji egz. z dysc. podst.: prof. dr hab. Eulalia Skawińska
7) Członek komisji: dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.
8) Członek komisji: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
9) Członek komisji: dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.
10) Członek komisji: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, 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. prof. dr hab. Witold Chmielarz
2. prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

19
18

TAK

NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

17

0

1

0

18

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 18 członków rady. W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie (18 – TAK)
powołano trzy komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisję doktorską do
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Orłowskiego i przeprowadzenia jej
publicznej obrony.
Zgodnie z powyższymi decyzjami Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę nr
74 – XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – załącznik nr 4) w sprawie wyznaczenia recenzentów,
zakresu egzaminów doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz
komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Aleksandra Orłowskiego.

4

4.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr inż.
Magdaleny Graczyk (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr
inż. Magdaleny Graczyk.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Magdaleny Graczyk 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 prof. dr. hab. inż. Władysława Mantury na temat pracy
naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż. Magdalena Graczyk. Proponowany
temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Projektowanie podsystemu wspomagania decyzji
w informacyjnym systemie aglomeracji”; ang.: Designing the Decision Support Subsystem
in the Information System of agglomeration.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie prof. dr. hab. inż. Władysława Mantury z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku dalszych 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:

19
18

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr inż. Magdaleny Graczyk w dyscyplinie 17
0
nauki o zarządzaniu
2.Wyznaczenia
na
promotora
przewodu
doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk
17
0
Pana prof. dr. hab. inż. Władysława
Mantury

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1

0

1

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 75- XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 5) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk,
2. Wyznaczenia Pana prof. dr. hab. inż. Władysława Mantury na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Projektowanie
podsystemu wspomagania decyzji w informacyjnym systemie aglomeracji”; ang.: Designing
the Decision Support Subsystem in the Information System of agglomeration.
4.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr inż. Anny Staniszewskiej (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr
inż. Anny Staniszewskiej.
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Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Anny Staniszewskiej
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 w Jej własnej osobie na temat pracy naukowej, którą
pod Jej kierunkiem prowadzi mgr inż. Anny Staniszewska. Proponowany temat rozprawy
doktorskiej brzmi: „Model kompetencji i kwalifikacji specjalistów do spraw zamówień
publicznych w administracji”; ang.: The Model of Competence and Qualifications of Public
Tendering Specialists in Administration.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej oraz
promotora pomocniczego Pana dr. inż. Arkadiusza Borowiec, który od wielu lat zajmuje się
tą tematyką pod względem naukowo-dydaktycznym.
Wobec braku dalszych 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 i
promotora pomocniczego.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

19
18

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr inż. Anny Staniszewskiej w dyscyplinie 17
0
nauki o zarządzaniu
2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Anny Staniszewskiej
17
0
Panią dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką,
prof. nadzw.
2b.Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr inż. Anny
0
Staniszewskiej Pana dr. inż. Arkadiusza 17
Borowiec

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1

0

1

0

1

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 76- XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) w sprawie:
1.Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk,
2a. Wyznaczenia Panią dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. na promotora
przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Staniszewskiej.
2b. Wyznaczenia Pana dr. inż. Arkadiusza Borowiec na promotora pomocniczego przewodu
doktorskiego mgr inż. Anny Staniszewskiej.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Model kompetencji i
kwalifikacji specjalistów do spraw zamówień publicznych w administracji”; ang.: The
Model of Competence and Qualifications of Public Tendering Specialists in Administration.
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4.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr inż.
Anny Dębickiej (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr
inż. Anny Dębickiej.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Anny Dębickiej 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 dr hab. Teresę Łuczkę, prof. nadzw. na temat pracy naukowej,
którą pod Jej kierunkiem prowadzi mgr inż. Anna Dębicka. Proponowany temat rozprawy
doktorskiej brzmi: „Zarządzanie sytuacją kryzysową w małym przedsiębiorstwie”; ang.:
Crisis Management for Small Enterprise.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku dalszych 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:

19
18

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
0
mgr inż. Anny Dębickiej w dyscyplinie nauki 18
o zarządzaniu
2.Wyznaczenia
na
promotora
przewodu
doktorskiego mgr inż. Anny Dębickiej Pani dr 18
0
hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 77- XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 7) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Dębickiej,
2. Wyznaczenia Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Anny Dębickiej.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Zarządzanie sytuacją
kryzysową w małym przedsiębiorstwie”; ang.: Crisis Management for Small Enterprise.
4.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr
Pauliny Siemieniak (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr
Pauliny Siemieniak.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr Pauliny Siemieniak 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 dr hab. Teresę Łuczkę, prof. nadzw. na temat pracy naukowej,
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którą pod Jej kierunkiem prowadzi mgr Paulina Siemieniak. Proponowany temat rozprawy
doktorskiej
brzmi:
„Metody
wspierania
przedsiębiorczości
kobiet
w Wielkopolsce”; ang.: Method’s of Supporting Women’s Entrepreneurship in Wielkopolska.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku dalszych 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:

19
18

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr Pauliny Siemieniak w dyscyplinie nauki 18
0
o zarządzaniu
2.Wyznaczenia
na
promotora
przewodu
doktorskiego mgr Pauliny Siemieniak Pani dr 18
0
hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 78- XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 8) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Siemieniak,
2. Wyznaczenia Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Pauliny Siemieniak.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metody wspierania
przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce”; ang.: Method’s of Supporting Women’s
Entrepreneurship in Wielkopolska.
4.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pana mgr. inż.
Bartosza Malinowskiego (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. Bartosza Malinowskiego.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę Pana mgr. inż. Bartosza
Malinowskiego 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 prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego
na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż. Bartosz Malinowski.
Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Metoda oceny wpływu wybranych
innowacji organizacyjnych na biznesową pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
produkcyjnego”; ang.: The Metod of Assessing the Impact of Selected Organizational
Innovations on the Business Competitive Positioning of a Production Company.
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Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku dalszych 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:
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr. inż. Bartosza Malinowskiego w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2. Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego
mgr.
inż.
Bartosza
Malinowskiego Pana prof. dr. hab. inż.
Leszka Pacholskiego

19
18

TAK NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1.

17

0

1

0

18

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 79- XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 9) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Malinowskiego,
2. Wyznaczenia Pana prof. dr hab. inż. Leszka Pacholskiego na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Bartosza Malinowskiego.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metoda oceny wpływu
wybranych innowacji organizacyjnych na biznesową pozycję konkurencyjną
przedsiębiorstwa produkcyjnego”; ang.: The Metod of Assessing the Impact of Selected
Organizational Innovations on the Business Competitive Positioning of a Production
Company.
4.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pana mgr. inż.
Szymona Niedźwiedzia (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. Szymona Niedźwiedzia.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę Pana mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia
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 Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego
na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż. Szymon Niedźwiedź.
Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Metodyka implementacji zmian
technologiczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym”; ang.: The
Methodology of the Implementation of the Technological Changes in a Production Company.
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Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku dalszych 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:
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2. Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia
Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego

19
18

TAK NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1.

17

0

1

0

17

0

1

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 80- XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 10) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia,
2. Wyznaczenia Pana prof. dr hab. inż. Leszka Pacholskiego na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metodyka implementacji
zmian technologiczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym”; ang.: The
Methodology of the Implementation of the Technological Changes in a Production Company.
4.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pana mgr.
Jakuba Pawlaka (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pana mgr.
Jakuba Pawlaka.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę Pana mgr. Jakuba Pawlaka 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 Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego na temat pracy
naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr Jakub Pawlak. Proponowany temat
rozprawy doktorskiej brzmi: „Metody kształtowania promocji internetowej w zarządzaniu
relacją przedsiębiorstwo-klient”; ang.: Methods of developing of internet promotion in the
management of company-client relationship.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego z Politechniki Poznańskiej.
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Wobec braku dalszych 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:
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr. Jakuba Pawlaka w dyscyplinie nauki o
zarządzaniu
2. Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. Jakuba Pawlaka Pana prof.
dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego

19
18

TAK NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1.

17

1

0

0

17

1

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 81- XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 11) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Pawlaka,
2. Wyznaczenia Pana prof. dr hab. inż. Leszka Pacholskiego na promotora przewodu
doktorskiego mgr. Jakuba Pawlaka.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metody
kształtowania promocji internetowej w zarządzaniu relacją przedsiębiorstwo-klient”; ang.:
Methods of developing of internet promotion in the management of company-client
relationship.
5. SPRAWY OSOBOWE
5.1. Przedłużenie zatrudnienia:
– dr inż. Krzysztof Piotrowski - wniosek (Załącznik nr 12) o przedłużenie
zatrudnienia Pana dr inż. Krzysztofa Piotrowskiego na stanowisku adiunkta o kolejny rok na ½
etatu w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki uzyskał poparcie kierownika Katedry dr.
hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że
Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 26 marca
2012r., po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek naukowodydaktyczny Pana dr. inż. Krzysztofa Piotrowskiego. Powyższy wniosek uzyskał również
poparcie przedstawicieli Związków Zawodowych PP.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 30 osób (w tym: „TAK” – 25, „NIE” – 1,
„WSTRZ.” – 4).
– dr Wiesława Horst - wniosek (Załącznik nr 13) o przedłużenie zatrudnienia Pani dr
inż. Krzysztofa Piotrowskiego na stanowisku adiunkta o kolejny rok na ½ etatu w Katedrze
Ergonomii i Inżynierii Jakości uzyskał poparcie kierownika Katedry prof. dr. hab. inż. Edwina
Tytyka. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że Wydziałowa Komisja Oceniająca
Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 26 marca 2012r., po przeanalizowaniu
złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek naukowo-dydaktyczny Pani dr W. Horst.
Powyższy wniosek uzyskał również poparcie przedstawicieli Związków Zawodowych PP.
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Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 30 osób (w tym: „TAK” – 29, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 1).
– mgr inż. Jowita Trzcielińska - wniosek (Załącznik nr 14) o przedłużenie
zatrudnienia Pani mgr inż. Jowity Trzcielińskiej na stanowisku asystenta na czas nieokreślony
w Pracowni Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu uzyskał poparcie kierownika Pracowni
dr. hab. Stanisława Popławskiego, prof. nadzw. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował,
że Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 26
marca 2012r., po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek
naukowo-dydaktyczny Pani mgr inż. J. Trzcielińskiej. Powyższy wniosek uzyskał również
poparcie przedstawicieli Związków Zawodowych PP.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 30 osób (w tym: „TAK” – 26, „NIE” – 1,
„WSTRZ.” – 3).
– mgr inż. Paweł Królas - wniosek (Załącznik nr 15) o przedłużenie zatrudnienia
Pana mgr. inż. Pawła Królasa na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Pracowni
Zarządzania i Systemów Informatycznych uzyskał poparcie kierownika Pracowni dr. hab. inż.
Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że
Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 26 marca
2012r., po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek naukowodydaktyczny Pana mgr. inż. P. Królasa. Powyższy wniosek uzyskał również poparcie
przedstawicieli Związków Zawodowych PP.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 30 osób (w tym: „TAK” – 27, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 3).
Pani Profesor Eulalia Skawińska zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Rady
Wydziału o okres zatrudnienia asystentów.
W odpowiedzi Profesor Leszek Pacholski oznajmił, że zatrudnienie nastąpi zgodnie
z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
5.2. Wniosek o urlop naukowy (płatny):
– dr inż. Paweł Pawlewski – adiunkt w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki. Pan
dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek Pana dr. inż. P. Pawlewskiego o urlop naukowy
płatny w okresie od 09.06.2012r. do 27.06.2012r. z powodu wyjazdu do USA, który obejmuje:
konferencję, szkolenie oraz udział w seminarium (Załącznik nr 16).
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 30 osób (w tym: „TAK” – 28, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 2).
6.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
6.1. Powołanie studiów podyplomowych:
6.1.1. Technika z wychowaniem komunikacyjnym - edycja 8

Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie ósmej
edycji studiów podyplomowych pn. Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Zajęcia na
studiach trwają 3 semestry w wymiarze 350 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem
kosztów opłata za studia wynosi 3.500,00 zł. Program studiów podyplomowych
z przypisanymi punktami ECTS, wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów
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oraz karty przedmiotów – w załączeniu (Załącznik nr 17). Planowany okres trwania studiów:
od czerwca 2012 do czerwca 2013 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr.
inż. Markowi Golińskiemu.
Prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program podyplomowych studiów
pn. „Technika z wychowaniem komunikacyjnym” – edycja 8 i popiera kandydaturę dr. inż.
Marka Golińskiego na kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał
od czerwca 2012 roku” (tekst uchwały – Załącznik nr 18).
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 82 –
XXVIII/05/2012 o uruchomieniu ósmej edycji studiów podyplomowych pn. Technika
z wychowaniem komunikacyjnym oraz powołaniu dr. inż. Marka Golińskiego na kierownika
studiów. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.1.2. Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym - edycja 9
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie dziewiątej
edycji studiów podyplomowych pn. Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym. Zajęcia na
studiach trwają 3 semestry w wymiarze 350 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem
kosztów opłata za studia wynosi 3.500,00 zł. Program studiów podyplomowych
z przypisanymi punktami ECTS, wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów
oraz karty przedmiotów – w załączeniu (Załącznik nr 19). Planowany okres trwania studiów:
od czerwca 2012 do czerwca 2013 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr.
inż. Markowi Golińskiemu.
Prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program podyplomowych studiów
pn. „Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym” – edycja 9 i popiera kandydaturę dr. inż.
Marka Golińskiego na kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał
od czerwca 2021 roku” (tekst uchwały – Załącznik nr 20).
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 83 –
XXVIII/05/2012 o uruchomieniu dziewiątej edycji studiów podyplomowych pn.
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym oraz powołaniu dr. inż. Marka Golińskiego na
kierownika studiów. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 27 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” –
0).
6.1.3. Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne – edycja 8
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie ósmej edycji
studiów podyplomowych pn. „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne”
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają
2 semestry w wymiarze 200 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata
za studia wynosi 3.400,00 zł. Program studiów podyplomowych z przypisanymi punktami
ECTS, wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów oraz karty przedmiotów –
w załączeniu (Załącznik nr 21). Planowany okres trwania studiów: od października 2012 do
czerwca 2013 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. inż. Arkadiuszowi
Borowcowi.
Prodziekan dr inż. A. Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program podyplomowych studiów pn.
„Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne” – edycja 8 związanych
z kierunkiem studiów Zarządzanie i popiera kandydaturę dr. inż. Arkadiusza Borowiec na
kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał od października 2012
roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 84 –
XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 22) o uruchomieniu ósmej edycji studiów
podyplomowych pn. „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne” oraz
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powołaniu dr. inż. Arkadiusza Borowiec na kierownika studiów. Głosowało 30 osób (w tym:
„TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy – edycja 14
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie czternastej
edycji studiów podyplomowych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” związanych
z kierunkiem studiów Inżynieria Bezpieczeństwa. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry
w wymiarze 224 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 3.400,00 zł. Program studiów podyplomowych z przypisanymi punktami ECTS,
wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów oraz karty przedmiotów –
w załączeniu (Załącznik nr 23). Planowany okres trwania studiów: od czerwca 2012 do
czerwca 2013 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. inż. Adamowi
Górnemu.
W sprawie naliczenia zbyt dużej liczby punktów ECTS 90/2 semestry na sali wywiązała
się dyskusja w wyniku, której prodziekan dr inż. A. Borowiec pozostawił wniosek powołania
czternastej edycji studiów podyplomowych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” bez
rozpatrzenia i skierował sprawę do naniesienia korekty (przypisania odpowiedniej liczby
punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów) przez kierownika studiów Pana dr. inż.
Adama Górnego.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednomyślnie przychyliła się do powyższego
stanowiska.
6.2. Modyfikacja nazwy studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do
nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych – edycja 37
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek dr. Tadeusza Żuka o
modyfikację nazwy studiów podyplomowych pn. „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania
przedmiotów ogólnych i zawodowych” związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie na
„Przygotowanie
edukacyjne
do
nauczania
przedmiotów
ogólnych
nazwę
i techniczno-zawodowych” (wniosek - Załącznik nr 24).
Prodziekan dr inż. A. Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania PP akceptuje modyfikację nazwy studiów podyplomowych
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych na nazwę
Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno zawodowych”.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 85 – XXVIII/05/2012
(tekst uchwały – Załącznik nr 25). Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 24 osób, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
6.3. Powołanie kierunku Logistyka na studiach niestacjonarnych II stopnia
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił program trzy semestralnych studiów
niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Logistyka i poinformował, że został
zatwierdzony on przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia dla Kierunku Logistyka na
posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. Kierunek obejmuje dwie specjalności: Logistyka
przedsiębiorstwa oraz Logistyka łańcuchów dostaw. Dodał, że przedstawiony program jest
zgodny z wymaganymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardami
kształcenia.
Głos w tej sprawie zabrała Pani Profesor Eulalia Skawińska, która zwróciła uwagę na
brak przedmiotów ekonomicznych w przedstawionym programie studiów.
W związku z tym wywiązała się dyskusja na temat treści programowych, w której udział
wzięli Profesor M. Fertsch, Dr H. Włodarkiewicz-Klimek, Profesor S. Trzcieliński, Dr hab.
Marek Szamański, Dr W. Horst, Mgr inż. J. Bancewicz oraz Dr inż. Arkadiusz Borowiec.
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Po wysłuchaniu wszystkich uwag Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła
uchwałę nr 86 – XXVIII/05/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 26). Głosowało 30 osób (w
tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
7.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

7.1. Opiniowanie pytań na egzamin dyplomowy na kierunku studiów Logistyka
Pani prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz – Klimek przedstawiła zagadnienia na
egzamin dyplomowy na kierunku studiów Logistyka, które zostały opracowane przez
Wydziałową Komisję ds. Kształcenia dla Kierunku Logistyka na posiedzeniu w dniu 23
kwietnia br.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego zatwierdziła przedstawione zagadnienia.
Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
7.2. Opiniowanie pytań egzaminacyjnych na rozmowy kwalifikacyjne na drugi
stopień studiów dla kierunku Logistyka
Pani prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz – Klimek przedstawiła zestawy zagadnień
z podstaw logistyki na rozmowy kwalifikacyjne na drugi stopień studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych dla kierunku Logistyka, które zostały opracowane przez Wydziałową
Komisję ds. Kształcenia dla Kierunku Logistyka na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego zatwierdziła przedstawione zagadnienia.
Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 30 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
7.3. Uzupełnienie składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
o przedstawiciela doktorantów - mgr inż. Milenę Drzewiecką
Pani prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz – Klimek poinformowała, że Samorząd
Doktorantów zaproponował swojego przedstawiciela w osobie Pani mgr inż. Mileny
Drzewieckiej do Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Dodała, że Pani M. Drzewiecka od wielu lat
jest związana naukowo tematyką jakości.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego zatwierdziła przedstawioną kandydaturę.
Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
7.4. Zmiana składu Wydziałowej Komisji Kształcenia na kierunku Logistyka
Pani prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz – Klimek poinformowała, że Pani Kamila
Andrzejewska reprezentująca studentów zrezygnowała z członkostwa Wydziałowej Komisji
Kształcenia na kierunku Logistyka. Samorząd Studentów zaproponował, aby nowym
członkiem tej komisji została Pani Aleksandra Łuczak.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego zatwierdziła przedstawioną kandydaturę.
Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 30 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
7.5. Powołanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na studia stacjonarne
i niestacjonarne – rekrutacja na semestr zimowy 2012/2013
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący
powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia dla
kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka oraz Zarządzanie na rok akademicki
2012/2013. Rozpoczęcie prac komisji przypada na miesiąc lipiec br. Zaproponowała, aby tę
komisję tworzyły następujące osoby, (które wcześniej wyraziły zgodę na powołanie):
– Dr inż. Piotr Lubiński – przewodniczący
– Dr inż. Małgorzata Spychała – sekretarz
– Dr inż. Jerzy Mazurczak – członek
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– Mgr inż. Joanna Ziomek
– Mgr inż. Paweł Królas
– Mgr Marta Weber
O głos poprosiła Przewodnicząca Rady Studentów Wydziału Pani Olga Gonsch, która
zaproponowała, aby w pracach komisji rekrutacyjnych uczestniczył przedstawiciel studentów,
jako obserwator.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia
dla kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka oraz Zarządzanie na rok akademicki
2012/2013 oraz jej skład osobowy. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 30 osób, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych I i II stopnia dla
kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka oraz Zarządzanie na rok akademicki
2012/2013. Rozpoczęcie prac komisji przypada na początek miesiąca września br.
Zaproponowała, aby komisje na poszczególne kierunki studiów reprezentowały następujące
osoby, które wyraziły zgodę na powołanie do komisji rekrutacyjnej:
– Dr inż. Ireneusz Gania - przewodniczący
– Mgr Sylwia Zdeb - Gałecka – sekretarz
– Dr inż. Marcin Butlewski
– Dr Paweł Przepióra
– Mgr inż. Izabela Kudelska
– Mgr inż. Karolina Werner
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych I i II
stopnia dla kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka oraz Zarządzanie na rok
akademicki 2012/2013 oraz jej skład osobowy. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 30 osób,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
Kandydata na przedstawiciela Wydziału Inżynierii Zarządzania do Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej w osobie dr. inż. Arkadiusza Borowiec. Dodała, że zaproponowany kandydat
wyraził zgodę na powołanie go do UKR PP.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Kandydata na przedstawiciela Wydziału Inżynierii Zarządzania do
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w osobie dr. inż. Arkadiusza Borowiec. Głosowało 30
osób (w tym: „TAK” – 30 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
7.6. Określenie wielkości limitów rekrutacyjnych dla rekrutacji w roku
akademickim 2012/2013
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący propozycji
limitów rekrutacyjnych na rok akademicki 2012/13 dla studiów I i II stopnia stacjonarnych
i niestacjonarnych rozpoczynających się w semestrze zimowym.
W sprawie wielkości limitów wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Pan Profesor
Stefan Trzcieliński, Pan Profesor Marek Fertsch, Pan Profesor Leszek Pacholski, Pan mgr inż.
Józef Bancewicz oraz Pan Bartosz Gromada. Dziekan L. Pacholski zaproponował
zwiększenie limitu z 90 na 120 osób na kierunku Logistyka, studia stacjonarne I stopnia.
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Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała zaproponowaną zmianę
zwiększenia limitu z 90 na 120 na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych na kierunku
Logistyka. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 28 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 2).
Pozostałe zaproponowane ilości limitów Rada Wydziału poparła jednomyślnie w głosowaniu
jawnym.

Profesor Leszek Pacholski poprosił Sekretarza Rady Wydziału o przesyłanie zawiadomień
do wszystkich członków Rady Wydziału o posiedzeniach poszczególnych komisji
wydziałowych.
Dziekan L. Pacholski poinformował, że z uwagi na przeciążenia kadrowe istnieje możliwość
przepływów kadrowych pomiędzy Katedrami a Pracowniami Wydziału.
Profesor Stanisław Popławski przedstawił wniosek zmiany przedstawiciela doktorantów
w wydziałowej komisji wyborczej z uwagi na złożoną rezygnację przez Panią mgr inż. Marię
Klementynę Horst-Kończal. Zaproponowano w to miejsce kandydaturę Pani mgr inż. Anny
Stasiuk.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Pani mgr inż. Anny Stasiuk na członka Wydziałowej Komisji
Wyborczej. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 30 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
Pani Profesor M. Wyrwicka poinformowała, że pod koniec marca br. odbył się „IX
Festiwal Przedsiębiorczości” organizowany przez studenckie forum Business Center, na
którym był promowany nasz wydział.
Poinformowała o przedsięwzięciu o nazwie „Czwarte Forum Logistyczne” oraz złożyła
podziękowania dla osób zaangażowanych organizacyjnie w tę imprezę.
Kolejne podziękowania Pani Profesor przekazała członkom samorządu studentów, którzy
uczestniczyli w akcji „Dziewczyny na Politechniki” w dniu 26 kwietnia br.
Dodała, że w dniu 4 czerwca br. nasze koło naukowe SIFE uczestniczy w eliminacjach
w Warszawie, na które to spotkanie została zaproszona, jako obserwator.
Pani Profesor Eulalia Skawińska zabrała głos informując, że znaczącą rolę w pracach
ubiegłorocznej komisji rekrutacyjnej na studia na WIZ pod względem jakości i sprawności
odegrali pracownicy Katedry Nauk Ekonomicznych w osobach: Pani dr inż. Ewy Badzińskiej,
Pani dr Małgorzaty Gajowiak, Pan dr. inż. Arkadiusza Borowiec oraz mgr Agaty
Budzyńskiej.
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Mgr inż. Józef Bancewicz dodał, że pracownicy pionu finansowego chętnie służą pomocą
przy pracach każdej komisji.
Poinformował, że na początku kwietnia br. gościliśmy na naszym Wydziale klasę uczniów
z Zespołu Szkół Samochodowych z Ostrołęki o kierunku Logistyka. Za zaangażowanie
w zaprezentowanie naszego Wydziału i Uczelni z jak najlepszej strony złożył serdeczne
podziękowania Pani dr inż. Paulinie Golińskiej oraz Pani mgr inż. Karolinie Werner.
Następnie o głos poprosił docent Przemysław Bartkiewicz, który poinformował, że
w dniu 15 maja br. o godzinie 12.00 w Centrum Polsko - Niemieckim odbędzie się kolejny
panel p.n.: „Wiedza dla gospodarki”, na który bardzo serdecznie zaprosił wszystkich
zainteresowanych.
Pani Olga Gonach w imieniu studentów zaprosiła wszystkich zainteresowanych na
imprezę „Polibuda Open”, która odbędzie się w dniu 11 maja br.
8.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 14:10) dziekan L. Pacholski zakończył XXVIII posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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