Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XXXIX/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 18 marca 2013 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 XXXIX/2 posiedzeniu
Rady Wydziału i poinformował, że Politechnika Poznańska otrzymała od Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Pani Profesor Barbary Kudryckiej dyplom za projekt pod nazwą
„Podest do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi”, którego twórcami
byli: prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk, dr inż. Marcin Butlewski oraz Błażej Rzepczyński (dyplom
– Załącznik nr 3).
1.

PRZYJĘCIE
PORZĄDKU
OBRAD
BIEŻĄCEGO
POSIEDZENIA
I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU XXXVIII/2 POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU
Z DNIA 25 LUTEGO 2013 ROKU

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmian polegających na dodaniu do punktu 3.1.1. głosowania o powołanie promotora
pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Izabeli Kudelskiej.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie zmieniony porządek obrad w głosowaniu
jawnym. Głosowało 28 osób.
Pan dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.
Wobec braku uwag protokół z XXXVIII/2 posiedzenia RWIZ PP został przyjęty
w głosowaniu jawnym. Głosowało 28 osób, (w tym: „TAK” – 30 osób).
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU
27 LUTEGO 2013 R.

Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka zreferowała następujące punkty posiedzenia Senatu
Akademickiego Politechniki Poznańskiej:
♦ Ustalenie wartości uczelnianych współczynników dot. podziału dotacji w roku 2013 (ref.
JMR);
♦ Uchwalenie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej (ref. R4);
♦ Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 (ref. A1);
♦ Sprawa inwestycji „Hala sportowa” (ref. JMR);
♦ Informacja o studenckich programach międzynarodowych (ref. R4);

1

♦ Informacja o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2012 (ref.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Senackiej);
♦ Sprawy bieżące;
♦ Interpelacje.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych:
Doc. Dr Przemysław Bartkiewicz,
Dr inż. Joanna Kałkowska,
Inż. Olga Gonsch – studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Obecnych
w czasie głosowania było 28 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora
3.1.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr inż. Izabeli Kudelskiej (budowa i eksploatacja maszyn)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani
mgr inż. Izabeli Kudelskiej.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Izabeli Kudelskiej
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 dr. hab. inż. Marka Fertscha,
prof. nadzw. na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż.
Izabela Kudelska. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Metoda wyboru
zmiennych miejsc składowania w magazynie”, ang.: (The method of selection of variable
places of storage in warehouse).
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również
w imieniu Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy
doktorskiej w osobie Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw.
z Politechniki Poznańskiej oraz promotora pomocniczego w osobie Pani dr inż.
Katarzyny Grzybowskiej 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 oraz nad wnioskiem o wyznaczenie
promotora i promotora pomocniczego.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

20
17

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr inż. Izabeli Kudelskiej w dyscyplinie 16
0
budowa i eksploatacja maszyn

WSTRZ.
1

NIEWAŻNE
0

2

2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Izabeli Kudelskiej
17
0
0
0
Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof.
nadzw.
2b.Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli
15
0
2
0
Kudelskiej Pani dr inż. Katarzyny
Grzybowskiej
W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej podjęła uchwałę nr 130 - XXXIX/03/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 4)
w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Kudelskiej,
2a.Wyznaczenia Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. na promotora
przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Kudelskiej,
2b. Wyznaczenia Pani dr inż. Katarzyny Grzybowskiej na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Kudelskiej.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metoda wyboru
zmiennych miejsc składowania w magazynie”, ang.: (The method of selection of
variable places of storage in warehouse).
3.1.2. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Agaty Łuczak (nauki
o zarządzaniu)
Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że Profesor Jan Jabłoński złożył
pisemną rezygnację z promotorstwa Pani mgr inż. Agaty Łuczak z powodu zakończenia
pracy zawodowej i przejścia na emeryturę (pismo - Załącznik nr 5). W związku z tym
funkcję tę zaproponowano Panu dr. hab. inż. Józefowi Gruszce z Katedry Mechaniki
i Budowy Maszyn (Wydział Politechniczny) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Kaliszu, który na piśmie wyraził swoja zgodę na objęcie funkcji promotora
w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Agaty Łuczak (pismo - Załącznik nr 6).
Wobec braku głosów w dyskusji Pan dziekan L. Pacholski poprosił powołaną
wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym
wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:
2. Liczba obecnych podczas głosowania:
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
powołania nowego promotora Pana
dr. hab. inż. Józefa Gruszkę
w przewodzie doktorskim Pani
mgr inż. Agaty Łuczak (nauki o
zarządzaniu)

20
17

TAK

16

NIE

0

WSTRZ.

NIEWAŻNE

1

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 131 – XXXIX/03/2013 (tekst uchwały –
Załącznik nr 7) w sprawie powołania nowego promotora Pana dr. hab. inż. Józefa
Gruszkę w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Agaty Łuczak (nauki o
zarządzaniu).
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4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
4.1. Wniosek o powołanie studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie ryzykiem
w bankach” – edycja 1
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie pierwszej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie ryzykiem w bankach,”
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają dwa semestry w
wymiarze 200 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 4.500,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia,
preliminarz kosztów, karty przedmiotów oraz efekty kształcenia – w załączeniu
(Załącznik nr 8). Planowany okres trwania studiów: od października 2013 do września
2014 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. hab. Markowi
Szczepańskiemu.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program pierwszej
edycji studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie ryzykiem w bankach”, związanych z
kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania rekomenduje na
kierownika studiów dra hab. Marka Szczepańskiego. Przedstawiony program będzie
obowiązywał od października 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 132 –
XXXIX/03/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 9) o uruchomieniu pierwszej edycji
studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie ryzykiem w bankach” oraz powołaniu dr. hab.
Marka Szczepańskiego na kierownika studiów. Głosowało 28 osób (w tym: „TAK” – 28,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.2. Tryb realizacji prac dyplomowych na WIZ
Pan dziekan Leszek Pacholski przedstawił Członkom Rady Wydziału „Kartę
konsultacji dyplomanta” (Karta – Załącznik Nr 10), a następnie zaproponował
wprowadzenie jej w życie od nowego roku akademickiego 2013/2014 na wszystkich trzech
stopniach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na naszym Wydziale. Karta konsultacji
dyplomanta miałaby służyć do faktycznego odzwierciedlenia odbytych konsultacji
dyplomanta z promotorem. Profesor L. Pacholski zwrócił się z prośbą o wnikliwe
sprawdzanie prac dyplomowych pod względem możliwości popełnienia plagiatu.
4.3. Indywidualny tok studiów Pani Moniki Kozyry i Pani Marty Leśniewskiej
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła wniosek o indywidualny
tok studiów (pismo – załącznik nr 11) Pani Moniki Kozyry, studentki studiów
stacjonarnych drugiego stopnia, kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie produkcją
i usługami. Poinformowała, że studentka za dwa ostatnie semestry studiów otrzymała
średnią 4.60. Pani doktor H. Włodarkiewicz – Klimek przedstawiła osiągnięcia naukowe
studentki, propozycję zmiany w programie studiów oraz propozycję opiekuna w osobie
Pani dr inż. Agnieszki Misztal.
Na podstawie § 15 Regulaminu Studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia PP, Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, przegłosowała
jednomyślnie wniosek studentki o indywidualny tok studiów. Głosowało 28 osób (w tym:
„TAK” – 28 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
Pani prodziekan Hanna Włodarkiewicz - Klimek przedstawiła wniosek o indywidualny
tok studiów (pismo – załącznik nr 12) Pani Marty Leśniewskiej, studentki studiów
stacjonarnych drugiego stopnia, kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie produkcją
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i usługami. Poinformowała, że studentka za dwa ostatnie semestry studiów otrzymała
średnią 4.28. Pani doktor H. Włodarkiewicz – Klimek przedstawiła osiągnięcia naukowe
studentki, propozycję zmiany w programie studiów oraz propozycję opiekuna w osobie
Pani dr inż. Agnieszki Misztal.
Na podstawie § 15 Regulaminu Studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia PP, Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, przegłosowała
jednomyślnie wniosek studentki o indywidualny tok studiów. Głosowało 28 osób (w tym:
„TAK” – 28 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
W sprawach bieżących głos zabrali:
– Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec – poinformował, że wpłynęły do Niego skargi od
studentów studiów niestacjonarnych w związku z nieodbywającymi się zajęciami na naszym
wydziale z powodu nieobecności prowadzących te zajęcia. Dodał, że jest w posiadaniu listy
z nazwiskami nauczycieli akademickich, na których zostały złożone skargi. Poprosił
kierowników Katedr i Pracowni, aby skontaktowali się z Nim w celu zapoznania się
z nazwiskami swoich pracowników, którzy znajdują się na liście i wyciągnęli odpowiednie
konsekwencje.
– Pan mgr inż. Józef Bancewicz – zwrócił uwagę, że Uczelnia jest odpowiedzialna za
każdego studenta również w czasie zaplanowanych zajęć, a nieodbywających się z winy
prowadzących. Dodał, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku studenta w tym czasie,
Uczelnia będzie miała poważne kłopoty prawne.
Poinformował również, że na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników w uczelniach
wyższych w skali całego kraju jest przeznaczona kwota 907 546.000,- zł., słownie:
(dziewięćset siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Dodał, że w dniu 21 marca br. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Finansowej
w sprawie wyniku finansowego naszego Wydziału na koniec roku 2012. O przekazanie
szczegółów poprosił Pana mgr inż. Arkadiusza Mateję.
– Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja – poinformował, że wynik finansowy naszego
Wydziału na koniec roku 2012 jest dodatni w kwocie ponad 6.000, - złotych. Dodał, że
ponadto mamy około 250.000,- złotych zobowiązań ze względu na narzucony przez władze
PP tak zwany Fundusz Inwestycji Uczelnianych. Tworzenie w/w Funduszu w postaci
apriorycznego zobowiązania kosztowego jest finansowym absurdem.
Poinformował, że pogłębia się z roku na rok deficyt na studiach niestacjonarnych ze
względu na liczbę wypłacanych nadgodzin. Zasugerował kilka rozwiązań tego narastającego
problemu.
– Pan dziekan Leszek Pacholski – poinformował, że na początek ograniczymy ilość grup
studenckich przez zwiększenie liczby studentów w grupach.
– Pani profesor Magdalena Wyrwicka – poinformowała, że w zakresie promocji nasi
studenci z kół naukowych odwiedzają szkoły i promują nasz wydział, natomiast do Torunia
na targi związane z kolejną rekrutacją kandydatów na studia wyjechała nasza delegacja.
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Pani prodziekan M. Wyrwicka złożyła ponadto podziękowania wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie XVII Targów Pracy PP oraz Targów Edukacyjnych, a w szczególności
kierownikowi administracyjnemu Panu mgr. inż. Józefowi Bancewiczowi, Pani dr inż.
Agnieszce Krugiełce, Pani mgr Małgorzacie Tuszkowskiej, oraz studentom z Samorządu
WIZ: Pani inż. Oldze Gonsch, Pani mgr inż. Joannie Karczmarek, Pani Dominice Nowak,
Pani Natalii Stachowicz oraz doktorantce WIZ Pani mgr inż. Annie Stasiuk. Na szczególne
wyróżnienie zasłużyli również studenci: Anna Liszka, Marta Kozłowska, Joanna Mager,
Zbigniew Konieczny, Karolina Krzywdzińska, Mateusz Bartoszak, Ewelina Palak, Anna
Żylińska, Tomasz Czeszyński, Zofia Borysiuk oraz Jagoda Dembek.
– Pan profesor Stefan Trzcieliński – zwrócił się z prośbą o wydanie książek w języku
angielskim w ramach prowadzonych przez WIZ przedmiotów, ponieważ studenci
zagraniczni studiujący na naszym wydziale nie mają możliwości pisania prac dyplomowych
ze względu na brak pozycji bibliotecznych w j. angielskim.
– Pan mgr inż. Józef Bancewicz – zwrócił się z pytaniem do Pana prorektora Stefana
Trzcielińskiego, dotyczącym możliwości dokończenia przez naszych studentów studiów na
uczelni zagranicznej łącznie z dyplomem.
– W odpowiedzi Pan prorektor Stefan Trzcieliński poinformował, że jest taka
możliwość, ale tylko w ramach zawieranych umów pomiędzy uczelniami i wówczas taki
student przestaje być studentem Politechniki Poznańskiej.
–
Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja – zaproponował sfinansowanie wydania
anglojęzycznych ze środków na statutową działalność badawczą.
6.

INTERPELACJE
Brak

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 12:35) Pan dziekan L. Pacholski zakończył XXXIX/2 posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
mgr Renata Nazaruk
……………………………
Sekretarz Rady WIZ PP

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