Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XLI/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 13 maja 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 XLI/2 posiedzeniu Rady
Wydziału.
1.

PRZYJĘCIE
PORZĄDKU
OBRAD
BIEŻĄCEGO
POSIEDZENIA
I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁÓW XXXIX/2 POSIEDZENIA Z 18 MARCA 2013
ROKU ORAZ XL/2 POSIEDZENIA Z 15 KWIETNIA 2013 ROKU

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o jego
zaakceptowanie.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie porządek obrad w głosowaniu jawnym.
Obecnych w czasie głosowania 25 osób na 34 osoby uprawione do głosowania.
Pan dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do
uzupełnionego protokołu z XXXIX/2 posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18 marca 2013 roku.
Wobec braku uwag protokół XXXIX/2 posiedzenia RWIZ PP został przyjęty
w głosowaniu jawnym. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 25 osób).
Pan dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z XL/2 posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 kwietnia 2013 roku.
Głos w tej sprawie zabrał Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WIZ Pan mgr inż. Piotr
Kończal, który wniósł zastrzeżenia do treści protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Wydziału
w dniu 15 kwietnia 2013r. Zastrzeżeniom tym nadał formę dokumentu, który odczytał,
proponując nadanie temu tekstowi formę załącznika do w/w protokołu. Następnie dokument ten
złożył na ręce Przewodniczącego Rady Wydziału Pana dziekana Leszka Pacholskiego.
Pan dziekan L. Pacholski poprosił Członków Rady Wydziału o opinię w sprawie
propozycji Pana mgr. inż. Piotra Kończala.
Dr inż. Maciej Szafrański zaproponował głosowanie w sprawie przyjęcia treści protokołu
w wersji pierwotnej (tzn. bez załącznika), które rozstrzygnie kwestię wniosku Pana P. Kończala.
Wobec braku dalszych uwag protokół XL/2 posiedzenia RWIZ PP został przyjęty
w głosowaniu jawnym. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 23, „NIE” – 1, „WSTRZ.” – 1) na
34 osoby uprawnione do głosowania.
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2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU
24 KWIETNIA 2013 R.

Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka zreferowała następujące punkty posiedzenia Senatu
Akademickiego Politechniki Poznańskiej:
♦ Sprawy osobowe - wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Jerzego Stefanowskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WI);
♦ Informatyzacja Uczelni (ref. mgr T. Stelmaszyk);
♦ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej
Komisji ds. Budżetu i Finansów);
♦ Uchwalenie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim
2014/2015 (ref. R1);
♦ Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów centrów i jednostek
wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych (ref. JMR);
♦ Sprawy bieżące;
♦ Interpelacje.
3.

SPRAWY OSOBOWE

Pan dziekan L. Pacholski zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach osobowych:
Dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw. PP,
Dr inż. Joanna Kałkowska,
Dr inż. Małgorzata Spychała.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Obecnych
w czasie głosowania było 25 osób na 34 osoby uprawnione do głosowania.
3.1. Wnioski o zatrudnienie:
3.1.1. dr hab. inż. Józef Gruszka – Pan dziekan Leszek Pacholski przedstawił wniosek
o zatrudnienie Pana dr. hab. inż. Józefa Gruszki na stanowisko profesora nadzwyczajnego od
1 października 2013r. w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości. Wniosek ten, jako jedyny
został złożony w drodze konkursu (wniosek – Załącznik nr 3). Pan dziekan Leszek
Pacholski omówił sylwetkę kandydata oraz poinformował, że Senacka Komisja Konkursowa
ds. Awansów Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 15 maja br. po
przeanalizowaniu dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata zaopiniuje wniosek.
W przypadku pozytywnej opinii Komisji wniosek o zatrudnienie Pana dr. hab. inż. Józefa
Gruszki zostanie skierowany na posiedzenie Senatu Akademickiego, które odbędzie się
w dniu 29 maja 2013 roku..
Rada Wydziału poparła wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Józefa Gruszki na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w trybie głosowania tajnego. Głosowało 25 osób (w
tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0) na 34 osoby uprawnione do głosowania.
3.1.2. dr inż. Ireneusz Gania - wniosek o zatrudnienie Pana dr. inż. Ireneusza Ganię na
stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od
października 2013 roku na okres pięciu lat uzyskał poparcie kierownika Katedry dr. hab. inż.
Marka Fertscha, prof. nadzw. PP (wniosek - Załącznik nr 4). Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji Konkursowej na Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pani Profesor Aleksandra
Kawecka-Endler poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 6 maja 2013r., po
przeanalizowaniu dorobku naukowo-dydaktycznego jedynego kandydata Komisja
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większością głosów zarekomendowała dr. inż. Ireneusza Ganię na stanowisko starszego
wykładowcy (Protokół nr 6 - Załącznik nr 5).
Głos w tej sprawie zabrał Profesor Marek Fertsch i poinformował, że dr inż. Ireneusz Gania
jest doświadczonym dydaktykiem, a jedynie kłopoty rodzinne spowodowały opóźnienie
w złożeniu rozprawy habilitacyjnej.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 25 osób (w
tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0) na 34 osoby uprawnione do głosowania.
4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
4.1. Wnioski o powołanie studiów podyplomowych pn.:
4.1.1. Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego - edycja pierwsza
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie pierwszej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego,
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają dwa semestry w
wymiarze 212 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 6). Planowany okres trwania studiów: od września 2013 do czerwca 2014
roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr hab. inż. Magdalenie Wyrwickiej,
prof. nadzw. PP.
Głos w tej sprawie zabrał Prorektor ds. edukacji ustawicznej Profesor Stefan
Trzcieliński, który wniósł zastrzeżenia do nazwy przedmiotu z semestru pierwszego:
„Wykład praktyka”.
Pani prodziekan Profesor M. Wyrwicka zaproponowała zmianę nazwy przedmiotu na:
„Praktyczne prowadzenie projektu”.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały
z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany w programie studiów: ”Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program pierwszej edycji
studiów podyplomowych pn.: Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego, związanych
z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania rekomenduje na
kierownika studiów dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. PP. Przedstawiony
program będzie obowiązywał od września 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 136 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 7) o uruchomieniu pierwszej edycji studiów
podyplomowych pn. Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego oraz powołaniu dr hab.
inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. PP na kierownika studiów. Głosowało 25 osób
(w tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1.2. Technika z wychowaniem komunikacyjnym - edycja ósma
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie ósmej edycji
studiów podyplomowych pod nazwą Technika z wychowaniem komunikacyjnym,
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają trzy semestry
w wymiarze 350 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 3.500,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia,
preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 8). Planowany okres trwania studiów:
od maja 2013 do czerwca 2014 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr.
inż. Markowi Golińskiemu.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania akceptuje przedstawiony program ósmej edycji studiów
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podyplomowych pn: Technika z wychowaniem komunikacyjnym, związanych z kierunkiem
studiów Zarządzanie i popiera kandydaturę dr. inż. Marka Golińskiego na kierownika tych
studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał od maja 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 137 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 9) o uruchomieniu ósmej edycji studiów
podyplomowych pn. Technika z wychowaniem komunikacyjnym oraz powołaniu dr. inż.
Marka Golińskiego na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 25,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1.3. Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym - edycja dziesiąta
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie dziesiątej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym,
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają trzy semestry
w wymiarze 350 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 3.500,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia,
preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 10). Planowany okres trwania studiów:
od maja 2013 do czerwca 2014 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr.
hab. Markowi Szczepańskiemu.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program dziesiątej edycji
studiów podyplomowych pn.: Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym, związanych
z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania rekomenduje
na kierownika studiów dr. inż. Marka Golińskiego. Przedstawiony program będzie
obowiązywał od maja 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 138 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 11) o uruchomieniu dziesiątej edycji studiów
podyplomowych pn. Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym oraz powołaniu dr. inż.
Marka Golińskiego na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 25,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1.4. Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne - edycja dziewiąta
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie dziewiątej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Zamówienia publiczne i partnerstwo
publiczno-prywatne, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach
trwają dwa semestry w wymiarze 200 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem
kosztów opłata za studia wynosi 3.400,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz
osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 12).
Planowany okres trwania studiów: od października 2013 do czerwca 2014 roku. Obowiązki
kierownika proponuje się powierzyć dr inż. Arkadiuszowi Borowiec.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program dziewiątej edycji
studiów podyplomowych pn.: Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne,
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
rekomenduje na kierownika studiów dr. inż. Arkadiusza Borowiec. Przedstawiony program
będzie obowiązywał od października 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 139 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 13) o uruchomieniu dziewiątej edycji studiów
podyplomowych pn. Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne oraz
powołaniu dr. inż. Arkadiusza Borowiec na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w
tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
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4.1.5. Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP - edycja pierwsza
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie pierwszej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich
MSP, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają dwa
semestry w wymiarze 200 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata
za studia wynosi 4.200,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób
prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów, karty przedmiotów oraz efekty kształcenia – w
załączeniu (Załącznik nr 14). Planowany okres trwania studiów: od października 2013 do
czerwca 2014 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr inż. Arkadiuszowi
Borowiec.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program pierwszej
edycji studiów podyplomowych pn.: Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP,
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
rekomenduje na kierownika studiów dr. inż. Arkadiusza Borowiec. Przedstawiony program
będzie obowiązywał od października 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 140 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 15) o uruchomieniu pierwszej edycji studiów
podyplomowych pn. Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP oraz powołaniu
dr. inż. Arkadiusza Borowiec na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” –
25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1.6. Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii - edycja pierwsza
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie pierwszej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i
technologii, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i Logistyka. Przez 1 i 2 rok –
Studium współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Inżynieria wiedzy dla Inteligentnego rozwoju”.
Zajęcia na studiach trwają dwa semestry w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Zgodnie
z preliminarzem kosztów opłata za studia wynosi 2.000,00 zł. Program studiów
podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów, karty
przedmiotów oraz efekty kształcenia – w załączeniu (Załącznik nr 16). Planowany okres
trwania studiów: od września 2013 do lipca 2014 roku. Obowiązki kierownika proponuje
się powierzyć dr. inż. Edmundowi Pawłowskiemu.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program pierwszej
edycji studiów podyplomowych pn.: Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu
i technologii, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i Logistyka. Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania rekomenduje na kierownika studiów dr. inż. Edmunda
Pawłowskiego. Przedstawiony program będzie obowiązywał od września 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 141 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 17) o uruchomieniu pierwszej edycji studiów
podyplomowych pn. Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii oraz
powołaniu dr. inż. Edmunda Pawłowskiego na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w
tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1.7. Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką - edycja dziesiąta
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie dziesiątej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Nowoczesne zarządzanie produkcją
i logistyką, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i Logistyka. Zajęcia na studiach
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trwają dwa semestry w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem
kosztów opłata za studia wynosi 4.500,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz
osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 18).
Planowany okres trwania studiów: od września 2013 do lipca 2014 roku. Obowiązki
kierownika proponuje się powierzyć dr hab. Hannie Włodarkiewicz-Klimek.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program dziesiątej
edycji studiów podyplomowych pn.: Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką,
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie oraz Logistyka. Rada Wydziału Inżynierii
Zarządzania rekomenduje na kierownika studiów dr Hannę Włodarkiewicz-Klimek.
Przedstawiony program będzie obowiązywał od września 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 142 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 19) o uruchomieniu dziesiątej edycji studiów
podyplomowych pn. Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką oraz powołaniu dr
Hanny Włodarkiewicz-Klimek na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK”
– 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1.8. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem - edycja dziewiąta
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie dziewiątej
edycji podyplomowych studiów menedżerskich pod nazwą Nowoczesne zarządzanie
przedsiębiorstwem, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach
trwają dwa semestry w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem
kosztów opłata za studia wynosi 4.900,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz
osób prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 20).
Planowany okres trwania studiów: od września 2013 do lipca 2014 roku. Obowiązki
kierownika proponuje się powierzyć dr Hannie Włodarkiewicz-Klimek.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program
dziewiątej edycji podyplomowych studiów menedżerskich pn. Nowoczesne zarządzanie
przedsiębiorstwem, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania rekomenduje na kierownika studiów dr Hannę WłodarkiewiczKlimek. Przedstawiony program będzie obowiązywał od września 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 143 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 21) o uruchomieniu dziewiątej edycji
podyplomowych studiów menedżerskich pn. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
oraz powołaniu dr Hanny Włodarkiewicz-Klimek na kierownika studiów. Głosowało 25
osób (w tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.1.9. Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi - edycja czwarta
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie czwartej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie projektami i procesami
biznesowymi, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają
dwa semestry w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów
opłata za studia wynosi 4.400,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób
prowadzących zajęcia, preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 22). Planowany
okres trwania studiów: od września 2013 do lipca 2014 roku. Obowiązki kierownika
proponuje się powierzyć dr hab. Hannie Włodarkiewicz-Klimek.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ”Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania popiera powołanie oraz przedstawiony program czwartej
edycji studiów podyplomowych pn.: Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi,
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związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
rekomenduje na kierownika studiów dr Hannę Włodarkiewicz-Klimek. Przedstawiony
program będzie obowiązywał od września 2013 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 144 –
XLI/05/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 23) o uruchomieniu czwartej edycji studiów
podyplomowych pn. Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi oraz powołaniu dr
Hanny Włodarkiewicz-Klimek na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK”
– 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
5.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
5.1. Zatwierdzenie Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych
wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej na rok 2013
Prodziekan Magdalena Wyrwicka omówiła szczegółowo w punktach Regulamin
konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych
naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na rok 2013.
Głos w tej sprawie zabrał Profesor Edward Niesyty, który zgłosił zastrzeżenia do
sformułowanej nazwy regulaminu.
W odpowiedzi Pani prodziekan M. Wyrwicka poinformowała, że z taką nazwą Wydział
otrzymuje środki finansowe na to przedsięwzięcie. Dodała, że w roku 2013 do
rozdysponowania otrzymaliśmy kwotę ponad 74 tysiące złotych.
Profesor Edward Niesyty podjął temat doprecyzowania sformułowania zdania
zapisanego bezpośrednio pod tabelą w punkcie 7 regulaminu, które brzmi: „Komisja
Konkursowa ma prawo do ostatecznego doprecyzowania kryteriów oceny wniosków”, aby
uniknąć wszelkich niedomówień odnośnie niezapisanych kryteriów, a branych pod uwagę
przez Komisję Konkursową.
W odpowiedzi Pani prodziekan M. Wyrwicka poinformowała, że jest to zapis
z ubiegłych dwóch lat, i jest on niezbędny w celu wyłonienia najlepszych projektów
badawczych.
Wobec powstałej kontrowersyjnej dyskusji, Profesor Stefan Trzcieliński zaproponował
usunięcie zapisu w punkcie 7, że „Komisja Konkursowa ma prawo do ostatecznego
doprecyzowania kryteriów oceny wniosków” oraz rozszerzenie kryteriów w tabeli w celu
nie zawężania katalogu.
W wyniku rozbieżności zdań Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka poddała pod jawne
głosowanie usunięcie zapisu, „Komisja Konkursowa ma prawo do ostatecznego
doprecyzowania kryteriów oceny wniosków”, w wyniku, którego 14 głosów było „za”
skreśleniem zapisu, 6 osób „przeciw” i 5 osób „wstrzymało” się od głosu.
Profesor Edwin Tytyk poprosił o zmianę godziny posiedzenia komisji konkursowej
w punkcie 6 regulaminu ze względu na prowadzone wykłady.
Następnie Profesor M. Wyrwicka zaproponowała skład Komisji oceniającej wnioski do
konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych
naukowców na rok 2013, którzy wyrazili zgodę na prace w komisji:
– prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
– prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
– prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
– dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP
decyzja: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski - Dziekan WIZ PP
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Rada Wydziału uwzględniając zaproponowane zmiany, w trybie głosowania jawnego
jednomyślnie zatwierdziła Regulamin konkursu na finansowanie projektów badawczych
wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej na rok 2013 oraz skład osobowy komisji oceniającej wnioski do konkursu
(Regulamin i wniosek - Załącznik nr 24). Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 25 osób,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka poinformowała, że warunki tego konkursu są
autonomiczne na każdym wydziale. Dodała, że Narodowe Centrum Nauki zamierza
wprowadzić audyty w projektach badawczych, więc możemy się ich spodziewać.
Podzieliła się informacją ze spotkania z Prorektor ds. Nauki Panią Profesor Joanną
Józefowską, że dobrze byłoby nawiązywać kontakty z przemysłem pod kątem odpisywania
1% fit dla konkretnej jednostki naukowej, co w przyszłości daje szansę pozyskiwania
dodatkowych stałych środków finansowych dla Wydziału.
5.2. Dorobek publikacyjny Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
za 2012 rok wg skali punktowej
Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja poinformował, że na dzień 14 maja br. ma być
sporządzony plan finansowy wydziału na 2013 rok. Przedstawił i omówił dorobek
publikacyjny Wydziału Inżynierii Zarządzania za rok 2012 wg skali punktowej z podziałem
na poszczególne Katedry i Pracownie oraz w przeliczeniu procentowym na każdego
pracownika (tabela - Załącznik nr 25).
5.3. Kalkulacje DS 2012 i 2013
Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja przedstawił kalkulację działalności statutowej za rok
2012 i wstępną kalkulację na rok 2013 (tabela - Załącznik nr 26). Poinformował, że
dofinansowanie na działalność statutową otrzymaliśmy w mniejszej kwocie niż w roku
ubiegłym, ale w tym roku jeszcze nie musieliśmy z niej korzystać. Omówił poszczególne
elementy rozliczania dotacji oraz zaprosił zainteresowane osoby na ewentualne konsultacje
w celu dokonania ostatecznej kalkulacji.
6.

INTERPELACJE
– Pan profesor Stefan Trzcieliński – zaproponował, aby kierownicy studiów
podyplomowych w programach studiów uwzględnili pewne moduły, jako ofertę dla osób
z zewnątrz, które nie są słuchaczami studiów podyplomowych, co skutkuje podniesieniem
efektywności ekonomicznej studiów.
Poinformował, że w miesięczniku „Perspektywy” oraz „Rzeczpospolitej” pojawiły się
rankingi uczelni wyższych, gdzie Politechnika Poznańska uplasowała się wśród nauk
ekonomicznych na 9 miejscu.
– Pan mgr inż. Piotr Kończal – po raz kolejny zwrócił się z prośbą na piśmie (pismoZałącznik nr 27) do dziekana L. Pacholskiego o wniesienie poprawek do protokołu
z XXXV posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19 listopada 2012 roku poprzez uzupełnienie
wypowiedzi Pana dziekana L. Pacholskiego skierowanej wówczas do Pana mgr. inż. P.
Kończala. Po odczytaniu treści złożył pismo na ręce Przewodniczącego Rady Profesora
Leszka Pacholskiego.
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– Pan dr hab. Marek Szczepański – nadmienił, że protokół z XXXV posiedzenia Rady
Wydziału został przyjęty przez Radę i dalsze żądania Pana P. Kończala są nieuzasadnione.
Zapytał także o podwyżki, o których na grudniowej Radzie Wydziału informował JM Rektor
Profesor Tomasz Łodygowski.
– Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja – poinformował, że toczą się rozmowy na temat
podziału podwyżek, stąd też przyspieszony termin sporządzenia planów finansowych,
którym chce się przyjrzeć.
– Pani profesor Aleksandra Jasiak – zwróciła się z prośbą o wykluczenie spraw Państwa
Kończal z posiedzeń Rad Wydziału. Państwo ci, faktycznie nie reprezentują środowiska
doktorantów. Dodała, że istnieje dawno przekroczona przez Państwa Kończalów pewna
granica obrażania Pana dziekana, Pani Profesor T. Łuczki oraz pozostałych członków Rady
Wydziału.
– Pan dziekan Leszek Pacholski – poinformował Członków Rady, że na kolejne
pomówienia i insynuacje Pana Piotra Kończala nie będzie reagował, ponieważ takie
działania są poniżej pewnego poziomu kultury akademickiej i zawierają znamiona patologii.
– Pan mgr inż. Józef Bancewicz – poinformował, że Związki Zawodowe Politechniki
Poznańskiej pilnują spraw podwyżek. Dodał, że w najbliższym czasie odbędą się rozmowy
pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych, a Panem JM Rektorem PP Profesorem
Tomaszem Łodygowskim. Omówił elementy składowe przeliczenia i przeznaczenia
podwyżek.
– Pan dziekan Leszek Pacholski – zwrócił się z prośbą do kierowników jednostek, żeby
dopilnowali terminu składania wniosków dla młodych naukowców, ponieważ Pan
P. Kończal zajmuje się polityką, a informacje przekazuje doktorantom wybiórczo.
Przypomniał również o terminie składania wniosków o nagrody dla nauczycieli
akademickich ze specjalnego funduszu JM Rektora.

Po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 13:25) Przewodniczący Rady Pan dziekan
L. Pacholski zakończył XLI/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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