Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXXIV/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 22 października 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 XXXIV/2 posiedzeniu Rady.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU XXXIV/2 POSIEDZENIA RWIZ PP

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmian polegających na dodaniu podpunktu 3.1. Podjęcie uchwały Rady Wydziału w sprawie
zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (prodziekan
HW-K).
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek
obrad. Głosowało 30 osób.
2.

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU Z DNIA
28 WRZEŚNIA (XXXII/2) i Z 8 PAŹDZIERNIKA (XXXIII/2) 2012 ROKU

Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołów
z dwóch poprzednich posiedzeń Rady Wydziału.
O głos w tej sprawie poprosił przedstawiciel doktorantów Pan mgr inż. Piotr Kończal, który
wystąpił z wnioskiem (również na piśmie – załącznik nr 3) o przełożenie zatwierdzenia
protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Rad Wydziału ze względu na dostarczenie ich do
członków drogą e-mail dopiero dzisiaj rano. Wobec tego, nie był w stanie skonsultować
z doktorantami ważnych kwestii, które były poruszane na poprzednich posiedzeniach,
a w szczególności na posiedzeniu w dniu 28 września 2012 roku z treścią otrzymanego
protokołu.
Pani Profesor Teresa Łuczka stwierdziła, że Pan mgr inż. Piotr Kończal miał wystarczająco
dużo czasu, by omówić z doktorantami sprawy poruszane na posiedzeniu w dniu 28 września br.
W odpowiedzi Pan P. Kończal dodał, że chodzi o treść protokołu, której nie może w tej
chwili odnieść do poruszanych na posiedzeniu spraw.
Pan dziekan poinformował członków Rady Wydziału, że protokół był pisany aż 17 dni,
ponieważ otrzymał go dopiero w ubiegły poniedziałek, czyli 15 października br. i sądził, że
członkowie Rady również go otrzymali w stosownym terminie.
Biorąc pod uwagę zgłoszoną prośbę, przewodniczący posiedzenia Profesor L. Pacholski
przeniósł punkt drugi z porządku obrad do zatwierdzenia na kolejne posiedzenie Rady Wydziału.
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3.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
3.1. Podjęcie uchwały Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia
dla kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (prodziekan HW-K)
Pan Profesor Stefan Trzcieliński przedstawił sprawę zakwestionowania przez
Ministerstwo przekształcenia kierunku Zarządzanie w kierunek o nazwie Inżynieria
Zarządzania, ponieważ ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje takiej
możliwości pod względem prawnym. Dlatego też należy uruchomić nowy kierunek
o nazwie Inżynieria Zarządzania, a to wiąże się z przejściem całej procedury od początku.
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła propozycję uchwały w tej
sprawie.
O głos poprosił Profesor Edward Niesyty, który przedstawił po raz kolejny swoje
stanowisko w tej sprawie, informując członków Rady Wydziału, że niemożliwe jest
utworzenie nowego inżynierskiego kierunku, biorąc pod uwagę sporządzoną dokumentację,
ponieważ rozpisane efekty kształcenia nie spełniają ministerialnych wymogów zgodnie
z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi, a dokładniej nie spełniają wymagań z załącznika nr
9 do rozporządzenia z 2011r.
Dziekan Leszek Pacholski wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że odpowiednią
interpretację przepisów Pan Profesor Edward Niesyty przypisuje tylko sobie,
a kompetentnych i zaangażowanych osób w tę sprawę jest o wiele więcej, i żadna z nich nie
podziela Jego interpretacji.
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek oraz Profesor Stefan Trzcieliński zabierając
głos podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko, że cała dokumentacja w sprawie
utworzenia nowego kierunku studiów jest jak najbardziej zgodna z przepisami prawa.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 115 –
XXXIV/2/10/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 4) w sprawie zatwierdzenia programu
kształcenia dla kierunku Inżynieria Zarządzania. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 29,
„NIE” – 1, „WSTRZ.” – 0).
3.2. Powołanie Studiów Podyplomowych pn. „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE
INWESTYCJAMI PROSPOŁECZNYMI CELU PUBLICZNEGO” – edycja pierwsza
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie pierwszej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Efektywne zarządzanie inwestycjami
prospołecznymi celu publicznego” związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia
na studiach trwają dwa semestry w wymiarze 200 godzin dydaktycznych. Zgodnie
z preliminarzem kosztów opłata za studia wynosi 3.900,00 zł. Program studiów
podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów, karty
przedmiotów oraz efekty kształcenia – w załączeniu (Załącznik nr 5). Planowany okres
trwania studiów: od stycznia 2013 do grudnia 2013 roku. Obowiązki kierownika proponuje
się powierzyć dr. inż. Arkadiuszowi Borowiec.
Po przedstawieniu szczegółów głos zabrał Pan Profesor Władysław Mantura, który
poprosił o objaśnienie tematu studium. Do dyskusji nad nazwą studium dołączyło kilku
członków Rady Wydziału, którzy po krótkiej wymianie swoich poglądów zaproponowali
nazwę „Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi”.
Prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program
pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie publicznymi inwestycjami
prospołecznymi, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału
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Inżynierii Zarządzania rekomenduje na kierownika studiów dra inż. Arkadiusza
Borowiec. Przedstawiony program będzie obowiązywał od stycznia 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 116
– XXXIV/2/10/2012 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) o uruchomieniu pierwszej edycji
studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi”
oraz powołaniu dr. inż. Arkadiusza Borowiec na kierownika studiów. Głosowało 30 osób
(w tym: „TAK” – 30, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.

POWOŁANIE NA KADENCJĘ 2012-2016 SKŁADÓW WYDZIAŁOWYCH
I DZIEKAŃSKICH KOMISJI

Dziekan Leszek Pacholski poprosił członków Rady Wydziału o naniesienie kilku zmian
osobowych i formalnych na kartach głosowań (karty te załączono do protokołu) oraz
zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w
sprawie powołania wydziałowych i dziekańskich komisji na kadencję 2012-2016:
Dr, Docent PP Przemysław Bartkiewicz,
Dr inż. Joanna Kałkowska,
Bartosz Gromada-student.
Rada WIZ zaaprobowała skład komisji skrutacyjnej jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.
Głosowało 30 osób.
Rada Wydziału w trybie głosowania tajnego większością głosów powołała wydziałowe
i dziekańskie komisje na kadencję 2012-2016. Głosowało 30 osób (szczegółowe wyniki
głosowania – załącznik nr 7).
5.

SPRAWY RÓŻNE
W sprawach bieżących głos zabrali przedstawiając następujące sprawy:
— Profesor Magdalena Wyrwicka
Poinformowała, że zostały wydrukowane broszurki o naszym wydziale,
które mają spełniać funkcję oferty dla praktyki. Poprosiła o zapoznanie się
z ich treścią oraz o zgłoszenie w ciągu tygodnia ewentualnych uwag
w celu wyemitowania większej ilości broszur.
— Profesor Marek Fertsch
Poinformował, że w dniu dzisiejszym o godzinie 9.30 w sali 106
w budynku naszego wydziału zostało otwarte pierwsze i jedyne w Polsce
laboratorium SOCILAPP, certyfikowane przez światowego lidera
w zakresie oprogramowania symulacyjnego firmę FlexSim Software
Products INC z USA. Dodał, że studenci obecnie najbardziej obleganego
kierunku na Politechnice: Logistyka, mają szansę otrzymać unikalne
wykształcenie w zakresie high-tech.
— Dziekan Leszek Pacholski
Poinformował, że Pani Profesor Eulalia Skawińska podjęła próbę
zwolnienia się z pracy w trybie natychmiastowym. W tej chwili trwają
negocjacje z Panią Profesor, aby wstrzymała się z tą decyzją przynajmniej
do następnego roku. Dodał, że wydział czyni starania nad zatrudnieniem
profesora tytularnego.
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— Doktor habilitowany Marek Szczepański
Dodał, że czyni wszelkie starania, aby relacje z Panią Profesor Eulalią
Skawińską były, jak najbardziej pozytywne. Poinformował, że chciał
zorganizować konferencję na 45 lecie pracy naukowej Pani Profesor i, że
w swoim działaniu nie dopatrzył się możliwości urażenia Pani Profesor.

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:00) dziekan L. Pacholski zakończył XXXIV/2 posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
mgr Renata Nazaruk
……………………………….
Sekretarz Rady
Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej

Przewodniczył:
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
…………………………………….
Dziekan
Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej

4

