Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXX posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 4 czerwca 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 XXX posiedzeniu Rady.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁÓW z XXVIII i XXIX
POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU W DNIACH 7 i 28 maja 2012 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił
o zaakceptowanie zmian polegających na wykreśleniu punktu 6. Projekt Regulaminu Wydziału
Inżynierii Zarządzania. Pan Profesor Leszek Pacholski poinformował, że nadal trwają prace nad
doprecyzowaniem tego dokumentu pod względem formalno-prawnym przez Zespół Prawników
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 26 osób.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołów
z poprzednich posiedzeń Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokoły z XXVIII i XXIX
posiedzenia Rady WIZ w dniach 7 i 28 maja 2012 roku zostały przyjęte jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. Głosowało 26 osób.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 30 maja 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 mianowanie prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk na stanowisko profesora
zwyczajnego (ref. Dziekan WBiIŚ)
Wniosek o nadanie godności Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej (ref. JMR)
Uchwalenie Regulaminu Studiów Doktoranckich (ref. R1, Przewodniczący Senackiej
Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów)
Uchwalenie limitów rekrutacyjnych na studia na rok akademicki 2012/2013 (ref. R1)
Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek
wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych (ref. JMR, Przewodniczący
Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)
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Sprawa inwestycji Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej (ref. JMR)
Informacja o działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (ref. Dyrektor Biblioteki)
Informacja o pracy Samorządu Studentów (ref. Przewodniczący Samorządu Studentów)
Sprawy bieżące.
Interpelacje.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.
mgr inż. Anna Stasiuk,
Aleksandra Łuczak – studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało 26
osób.
3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
3.1.1. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn mgr. inż.
Marcinowi Kiliszewskiemu

Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu
28 maja 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina
Kiliszewskiego na temat: „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 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 Kiliszewskiemu stopnia naukowego
doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
W wyniku głosowania (8 osób uprawnionych, 8 osób obecnych) Komisja jednomyślnie przyjęła
publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie stopnia
naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (TAK – 8
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:

20 (19+1)
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr. inż. Marcinowi Kiliszewskiemu
stopnia naukowego doktora nauk technicznych w
dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
16

0

0

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 87 – XXX/06/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 3)
2

w sprawie nadania mgr. inż. Marcinowi Kiliszewskiemu stopnia naukowego doktora nauk
technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
3.1.2. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich,
powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Magruka (nauki o zarządzaniu).
Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds.
Doktoratów poinformowała, że mgr Andrzej Magruk złożył rozprawę doktorską, a jego promotor
Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko wydał pozytywną opinię o tym dziele, „Hybrydowa
metodyka badawcza foresightu technologicznego”, ang.: Hybryd Research Methodology In
Technology Foresight .
Pani Profesor Magdalena Wyrwicka poinformowała, że Komisja ds. Doktoratów Wydziału
Inżynierii Zarządzania na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012r. postanowiła zaproponować:
a) wyznaczenie następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Magruka:
– prof. dr hab. inż. Andrzeja Matczewskiego z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Jagielońskiego,
– dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej;
b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie:
– dyscyplina podstawowa: „Zarządzanie”
1) Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3) Ekspert z dyscypliny podstawowej: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
4) Członek: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
5) Recenzent (WIZ PP): dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
– dyscyplina dodatkowa: „Filozofia”
1) Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3) Ekspert z dyscypliny dod.: dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.
– język obcy nowożytny: „Język angielski”
1) Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3) Egzaminator: mgr Agata Jankiewicz
c) skład komisji doktorskiej mgr. Andrzeja Magruka:
1) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
3) Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski
4) Recenzent WIZ PP: dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.
5) Przewodnicząca egzaminów dokt.: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
6) Członek komisji egz. z dysc. podst.: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
7) Członek komisji: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
8) Członek komisji: dr hab. Stanisław Popławski, 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.
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Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:
Liczba otrzymanych głosów:

19
16

Recenzenci:
1. prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski
2. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw.

TAK

NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

16

0

0

0

16

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 16
członków rady. W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie (16 – TAK) powołano trzy komisje
przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisję doktorską do przyjęcia rozprawy
doktorskiej mgr. Andrzeja Magruka i przeprowadzenia jej publicznej obrony.
Zgodnie z powyższymi decyzjami Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę nr
88 – XXX/06/2012 (tekst uchwały – załącznik nr 4) w sprawie wyznaczenia recenzentów,
zakresu egzaminów doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji
doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Magruka.
3.1.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr Tatiany Wiśniewskiej (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr
Tatiany Wiśniewskiej.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr Tatiany Wiśniewskiej 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. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na temat pracy naukowej, którą
pod Jej kierunkiem prowadzi mgr Tatiana Wiśniewska. Proponowany temat rozprawy
doktorskiej brzmi: „Model gospodarki elektronicznej w zarządzaniu małymi i średnimi
przedsiębiorstwami wielkopolskiego sektora medycznego”; ang.: Model of electronic commerce
in managing the medical sector SMEs of the Wielkopolska.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu Komisji
ds.
Doktoratów,
zaproponowała
wyznaczenie
promotora
rozprawy
doktorskiej
w osobie Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej oraz promotora
pomocniczego Pana dr. inż. Andrzeja Boruckiego, 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 oraz nad wnioskiem o wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

19
16

4

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr Tatiany Wiśniewskiej w dyscyplinie 16
0
nauki o zarządzaniu
2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Anny Staniszewskiej 15
0
Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw.
2b.Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu
doktorskiego
mgr
Tatiany
1
Wiśniewskiej Pana dr. inż. Andrzeja 13
Boruckiego

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

1

2

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 89- XXX/06/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 5) w sprawie:
1.Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Tatiany Wiśniewskiej,
2a. Wyznaczenia Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr Tatiany Wiśniewskiej.
2b. Wyznaczenia Pana dr. inż. Andrzeja Boruckiego na promotora pomocniczego przewodu
doktorskiego mgr Tatiany Wiśniewskiej.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Model gospodarki
elektronicznej w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami wielkopolskiego sektora
medycznego”; ang.: Model of electronic commerce in managing the medical sector SMEs of the
Wielkopolska.
3.1.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr
Magdaleny Sroczan (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr
Magdaleny Sroczan.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr Magdaleny Sroczan 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 Magdalena Sroczan. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi:
„Metodyka oceny innowacyjności przedsiębiorstw inwestujących w technologie informacyjnokomunikacyjne”; ang.: The methodology of assessment of innovativeness of organizations
investing in Information and Communication Technologies.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie Pani dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, 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
16

5

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr Magdaleny Sroczan w dyscyplinie nauki 16
0
o zarządzaniu
2.Wyznaczenia
na
promotora
przewodu
doktorskiego mgr Magdaleny Sroczan Pani dr
16
0
hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof.
nadzw.

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 90- XXX/06/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Sroczan,
2. Wyznaczenia Pani dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. na promotora
przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Sroczan.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metodyka oceny
innowacyjności przedsiębiorstw inwestujących w technologie informacyjno-komunikacyjne”;
ang.: The methodology of assessment of innovativeness of organizations investing in Information
and Communication Technologies.
3.1.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr. inż.
Leszka Józefa Kaszuby (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. Leszka Józefa Kaszuby.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby
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. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na temat pracy naukowej, którą
pod Jej kierunkiem prowadzi mgr inż. Leszek Józef Kaszuba. Proponowany temat rozprawy
doktorskiej brzmi: „Transfer wiedzy w modelu współpracy firmy globalnej z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami”; ang.: Transfer of know-how in the model of cooperation between a global
company and smal land medium-sized enterprises.
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu
Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
w osobie Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej oraz promotora
pomocniczego Pana dr. inż. Pawła Przepióry.
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 oraz nad wnioskiem o wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:

19
16

TAK NIE

WSTRZ.

NIEWAŻNE

6

1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby
Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw
2b. Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu
doktorskiego
mgr
Tatiany
Wiśniewskiej Pana dr. inż. Pawła Przepióry

16

0

0

0

16

0

0

0

15

0

1

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
podjęła uchwałę nr 91- XXX/06/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 7) w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby,
2a. Wyznaczenia Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby,
2b. Wyznaczenia Pana dr. inż. Pawła Przepióry na promotora pomocniczego przewodu
doktorskiego mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Transfer wiedzy
w modelu współpracy firmy globalnej z małymi i średnimi przedsiębiorstwami”; ang.: Transfer
of know-how in the model of cooperation between a global company and smal land mediumsized enterprises.
4.

SPRAWY OSOBOWE

4.1. Przedłużenie zatrudnienia:
– dr inż. Wiesław Grzybowski - wniosek (Załącznik nr 8) o przedłużenie zatrudnienia
Pana dr inż. Wiesława Grzybowskiego na stanowisku starszego wykładowcy od 1.11.2012r. do
30.09.2013r. 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 Pana
dr. inż. Wiesława Grzybowskiego.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania
33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 26 osób (w tym: „TAK” – 22, „NIE” – 2, „WSTRZ.” –
2).
– dr Waldemar Prussak - wniosek (Załącznik nr 9) o przedłużenie zatrudnienia Pana dr.
Waldemara Prussaka na stanowisku starszego wykładowcy od 1.11.2012r. do 30.09.2013r. 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 Pana
dr. Waldemara Prussaka.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania
33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 26 osób (w tym: „TAK” – 24, „NIE” – 0, „WSTRZ.” –
2).
– dr inż. Małgorzata Wejman - wniosek (Załącznik nr 10) o przedłużenie zatrudnienia
Pani dr inż. Małgorzaty Wejman na stanowisku stanowisku starszego wykładowcy od 1.11.2012r.
do 30.09.2013r. w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości uzyskał poparcie kierownika Katedry
prof. dr. hab. inż. Edwina Tytyka. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że Wydziałowa
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Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 26 marca 2012r., po
przeanalizowaniu złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek naukowo-dydaktyczny Pani
dr inż. Małgorzaty Wejman.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 26 osób (w tym: „TAK” – 24, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 2).
– dr Maria Tarniowa-Bagieńska - wniosek (Załącznik nr 11) o przedłużenie
zatrudnienia Pani dr Marii Tarniowej-Bagieńskiej na stanowisku starszego wykładowcy od
1.11.2012r. do 30.09.2013r. 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 Marii Tarniowej-Bagieńskiej.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 26 osób (w tym: „TAK” – 23, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 3).
– mgr Romana Skotnicka - wniosek (Załącznik nr 12) o przedłużenie zatrudnienia Pani
mgr Romany Skotnickiej na stanowisku starszego wykładowcy od 1.11.2012r. do 30.09.2013r. w
Pracowni Humanistyki uzyskał poparcie kierownika Pracowni dr. hab. Stanisława Popławskiego
oraz kierownika Studiów Podyplomowych pn. „Przygotowanie edukacyjne do nauczania
przedmiotów ogólnych i techniczno - zawodowych” Pana dr. Tadeusza Żuka. 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. Romany Skotnickiej.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 33 osoby. Obecnych w czasie głosowania 26 osób (w tym: „TAK” – 23, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 3).
5.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
5.1. Powołanie studiów podyplomowych:

5.1.1. 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 13). Planowany okres trwania studiów: od czerwca 2012 do czerwca
2013 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. inż. Adamowi Górnemu.
Prodziekan dr inż. A. Borowiec przedstawił propozycje uchwały: ” Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program podyplomowych studiów pn.
„Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne” – edycja 14 związanych
z kierunkiem studiów Inżynieria Bezpieczeństwa i popiera kandydaturą dr. inż. Adama Górnego
na kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał od czerwca 2012
roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr
92 – XXX/06/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 14) o uruchomieniu czternastej edycji studiów
podyplomowych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz powołaniu dr. inż. Adama Górnego
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na kierownika studiów. Głosowało 26 osób (w tym: „TAK” – 26 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” –
0).
5.2. Indywidualny plan studiów
Prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o indywidualny plan studiów (pismo
studenta – załącznik nr 15) studenta studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich
Sławomira Sobieskiego, kierunku Zarządzanie i marketing. Poinformował, że student został
skreślony
w
2011r.
i
ma
zaliczone
wszystkie
semestry
studiów.
W związku z tym konieczne jest wznowienie studiów na czas obrony pracy magisterskiej 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 26 osób (w tym: „TAK” – 26 osób, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
6.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
6.1. Zatwierdzenie Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych
wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej na rok 2012

Prodziekan Magdalena Wyrwicka omówiła szczegółowo w punktach REGULAMIN
KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WSPIERAJACYCH
ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZADZANIA
POLITECHNIKI POZNANSKIEJ NA ROK 2012.
Następnie Profesor M. Wyrwicka zaproponowała skład Komisji oceniającej wnioski do konkursu
na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych naukowców na rok
2012, którzy wyrazili zgodę na prace w komisji:
– Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - Przewodnicząca
– Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
– Prof. dr hab. Eulalia Skawińska
– Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
– Mgr Grzegorz Musioł – Sekretarz.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie zatwierdziła Regulamin konkursu
na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na rok 2012 oraz skład osobowy komisji
oceniającej wnioski do konkursu (Załacznik nr 16). Głosowało 26 osób (w tym: „TAK” – 26
osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.2. W sprawach bieżących głos zabrali przedstawiając następujące sprawy:
— Profesor L. Pacholski
Zaapelował, aby w publikacjach dobierać bardzo starannie cytowane
pozycje w strategii ich jakości i obowiązujących systemów oceniania
jednostek naukowych.
— Profesor Magdalena Wyrwicka
Przedstawiła inicjatywę zwołania narady konsultacyjnej w sprawie
nowych warunków realizacji prac habilitacyjnych dla zainteresowanych
osób. Szczegóły przedstawi Pani dr inż. Ewa Więcek-Janka, która
uczestniczyła w Warszawie w seminarium w przedmiotowej sprawie.
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— Mgr inż. Józef Bancewicz
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana prof. dr hab. inż. Leszka Pacholskiego
i uzyskanych informacji z Biblioteki PP zaproponował aby pracownicy
Wydziału okresowo sprawdzali swoje wykazy publikacyjne na stronie
internetowej Biblioteki. Prawdopodobnie wiele systemów klasyfikujących
jednostki wyższych uczelni korzysta z wykazów bibliotecznych.
— Mgr inż. Anna Stasiuk
Zwróciła się do Rady Wydziału aby chwilą milczenia uczcić pamięć
zmarłego doktoranta mgr inż. Bartosza Czerwińskiego
— Profesor Eulalia Skawińska
Poinformowała, że Pan dr hab. Marek Szczepański wraz z Panem dr
Brzęczkiem pozyskali grand badawczy finansowany przez NCN oraz, że
Panu dr Ewa Badziśka została zakwalifikowana na kolejny staż naukowy.
— Dr hab. Marek Szczepański
Zgłosił postulat w sprawie lepszego informowania studentów, którzy staja
przed problemem wyboru tematu pracy dyplomowej i opiekuna.
Dotychczasowy system ma pewne braki i dość często studenci w sposób
przypadkowy podejmują realizację tematów prac dyplomowych.
— Dziekan Leszek Pacholski
Sprawa poruszona przez Pana dr hab. Marka Szczepańskiego jest bardzo
ważna i w tym względzie skierował apel, aby uprawnieni do prowadzenia
prac dyplomowych na swych stronach internetowych umieścili wykazy
tematy prac dyplomowych obronionych jak i propozycje nowych tematów.
— Dr Wiesława Horst
Z uwagi na brak funkcji opiekuna grupy, czy roku studiów, wybór tematu
pracy dyplomowej jest bardzo ważnym zagadnieniem dla studentów i w
związku z tym należy wyrobić u nich nawyk przeglądania dorobku
publikacyjnego poszczególnych pracowników, aby na tej podstawie
zdobyć niezbędne informacje, u kogo pisać.
— Profesor L. Pacholski
Od 01 lipca nie będzie wyrażana zgoda na prowadzenie prac
dyplomowych magisterskich przez adiunkta. Na WIZ tak jak w
przodujących jednostkach obowiązuje zasada, że prace dyplomowe
magisterskie prowadzą wyłącznie profesorowie.
— Dr hab. inż. A. Kawecka-Endler, prof. nadzw.
— Profesor S. Trzcieliński
— Mgr inż. Józef Bancewicz
Poinformował, że 24 czerwca br. odbędzie się absolutorium dla studentów
studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych naszego
Wydziału o godzinie 17:00 w CW-K i w związku z tym zaprosił
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przedstawicieli samorządu studenckiego WIZ do współpracy nad
ustaleniem listy absolwentów, którzy uzyskali najwyższe noty za studia.

7.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:15) dziekan L. Pacholski zakończył XXX posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii
Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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