Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XLIII/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 01 lipca 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 XLIII/2 posiedzeniu Rady
Wydziału i poinformował, że Pani dr inż. Beata Mrugalska oraz Pan dr inż. Marcin Butlewski
z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości zostali wpisani do Centralnego Rejestru Europejskich
Ergonomistów. Pan dziekan L. Pacholski pogratulował wyróżnionym osobom, a następnie
w imieniu Prezydium wręczył certyfikaty europejskiego ergonomisty (Certyfikaty – Załącznik
nr 3 i 4).
1.

PRZYJĘCIE
PORZĄDKU
OBRAD
BIEŻĄCEGO
POSIEDZENIA
I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU XLII/2 POSIEDZENIA Z 10 CZERWCA 2013
ROKU

Pan dziekan L. Pacholski przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił
o zaakceptowanie zmiany polegającej na wyłączeniu podpunktu 5.1 Opinia Rady Wydziału w
sprawie ustanowienia nowej dyscypliny naukowej „Inżynieria bezpieczeństwa” w dziedzinie
nauk technicznych w obszarze nauk technicznych ze spraw dydaktycznych i nadanie mu
oddzielnego numeru 5. W związku z tą zmianą Sprawy dydaktyczne otrzymają numer 6.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie zmienioną numerację w porządku obrad
w głosowaniu jawnym. Obecnych w czasie głosowania 25 osób na 31 osób uprawionych do
głosowania.
Pan dziekan zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z XLII/2 posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 czerwca 2013 roku.
Wobec braku uwag protokół XLII/2 posiedzenia RWIZ PP został przyjęty
w głosowaniu jawnym. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0) na
31 osób uprawnionych do głosowania.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU
29 MAJA 2013 R.

Pani prodziekan dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek zreferowała następujące punkty
posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej:
♦ Sprawy osobowe - wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Andrzeja Jaszkiewicza na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WI);
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♦ Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Peterowi
Wriggersowi (ref. JMR);
♦ Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2012 oraz ocena
efektywności badań naukowych (ref. R2, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki);
♦ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej
Komisji ds. Budżetu i Finansów);
♦ Uchwalenie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014 (ref. R1);
♦ Uchwalenie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 (ref. R4);
♦ Informacja o działalności Biblioteki;
♦ Informacja o pracy Samorządu Doktorantów;
♦ Sprawy bieżące;
♦ Interpelacje.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:
Dr inż. Paulina Golińska,
Mgr inż. Krystyna Paterek-Gomolec,
Mgr inż. Joanna Kaczmarek – studentka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało 25
osób.
3.1. Sprawy dotyczące nadania stopnia naukowego doktora:
3.1.1.

Wniosek Komisji Doktorskiej w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
mgr. inż. Mustafie Ibrahimowi Swissi
Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że
w dniu 20 czerwca 2013 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.
Mustafy Ibrahima Swissi na temat: „Identification core competencies medium size
airlines – on an example of Libyan Arab Airline”. 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. Mustafie Ibrahimowi Swissi stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku głosowania (8 osób
uprawnionych, 6 osób obecnych) komisja jednomyślnie przyjęła publiczną obronę
rozprawy doktorskiej i wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (TAK – 6 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: 17 (17+1)
2. Liczba obecnych podczas głosowania: 16
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Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr. inż. Mustafie Ibrahimowi
Swissi stopnia doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
15

0

1

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 152 – XLIII/07/2013 (tekst uchwały –
Załącznik nr 5) w sprawie nadania mgr. inż. Mustafie Ibrahimowi Swissi stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
3.1.2. Wniosek Komisji Doktorskiej w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu mgr Elżbiecie
Jasińskiej
Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że
w dniu 24 czerwca 2013 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Elżbiecie Jasińskiej na temat: „Modelowanie oddziaływań menedżerskich
instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne“; (Modelling the
Manager Interactions of the Institutional Business Leader upon the Regional
Educational Surrounding).
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 Elżbiecie Jasińskiej stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku
głosowania (11 osób uprawnionych, 9 osób obecnych) komisja jednomyślnie przyjęła
publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
(TAK – 9 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: 17 (17+2)
2. Liczba obecnych podczas głosowania: 16
Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr Elżbiecie Jasińskiej stopnia
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu

TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
16

0

0

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 153 – XLIII/07/2013 (tekst uchwały –
Załącznik nr 6) w sprawie nadania mgr Elżbiecie Jasińskiej stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
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3.2. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie
komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Kubiak (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP przewodnicząca
Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów poinformowała, że mgr Natalia Kubiak złożyła
rozprawę doktorską, a Jej promotor prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski wydał pozytywną
opinię o tym dziele nt.: „Inteligentny system hybrydowy zarządzania logistyką
zaopatrzeniową”, ang.: (Intelligent hybrid system of supply logistics management).
Pani Profesor Magdalena Wyrwicka poinformowała, że Komisja ds. Doktoratów
Wydziału Inżynierii Zarządzania na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2013r. postanowiła
zaproponować:
a) wyznaczenie następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Natalii Kubiak:
– dra hab. inż. Józefa Frąś, prof. nadzw. z Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu,
– dra hab. inż. Cezarego Orłowskiego, prof. nadzw. z Politechniki Gdańskiej,
b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie:
– dyscyplina podstawowa: „Logistyka”
1) Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
3) Ekspert z dyscypliny podst.: dr hab. inż. Marek Fertsch prof. nadzw.
4) Członek: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
5) Członek: dr hab. Stanisław Popławski prof. nadzw.
6) Recenzent 1: dr hab. inż. Józef Frąś, prof. WSL
– dyscyplina dodatkowa: „Filozofia”
1) Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
3) Ekspert z dyscypliny dod.: dr hab. Stanisław Popławski prof. nadzw.
– język obcy nowożytny: „Język niemiecki”
1) Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka prof. nadzw.
2) Promotor prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
3) Egzaminator: mgr Joanna Skrobała
(Zwolnienie doktorantki z w/w egzaminu na podstawie § 4, pkt.6 Rozporządzenia MNiSW
z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora - certyfikat znajomości języka wg pkt. 2, pdpk.1c Załącznika nr 1
do w/w Rozporządzenia)
c) skład komisji doktorskiej mgr Natalii Kubiak:
1) Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
3) Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Stachowiak (bez prawa głosu)
4) Recenzent 1: dr hab. inż. Józef Frąś, prof. WSL
5) Recenzent 2: dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. PG
6) Egzaminator z dyscypliny podst.: dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.
6) Egzaminator z dyscypliny dodat.: dr hab. Stanisław Popławski prof. nadzw.
7) Członek komisji egz. z dyscyplin podst.: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
8) Członek komisji: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
9) Członek komisji: dr hab. Teresa Łuczka prof. nadzw.

4

10) Członek komisji: dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw.
11) Członek komisji: dr hab. Marek Szczepański
Sekretarz komisji doktorskiej: dr Małgorzata Wiśniewska
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:

17
16

Recenzenci:
TAK
1. dr hab. inż. Józef Frąś, prof. nadzw. WSL
15
2. dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. nadzw. PG 16

NIE
0
0

WSTRZ.
1
0

NIEWAŻ.
0
0

Pani prodziekan M. Wyrwicka poprosiła o zgodę na jawne głosowanie
w sprawach: 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 Natalii Kubiak i przeprowadzenia jej publicznej
obrony.
Zgodnie z powyższymi decyzjami Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę nr
154 – XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 7) w sprawie wyznaczenia recenzentów,
zakresu egzaminów doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz
komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kubiak.
3.3. Wniosek Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów o:
3.3.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr inż. Mileny Drzewieckiej (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. Mileny Drzewieckiej.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Mileny Drzewieckiej
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. Milena Drzewiecka. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi:
„Ekspertowa metoda identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością
w przedsiębiorstwie”, ang. (Experts method for identification and evaluation of
nonconformities in the quality management system in the enterprise).
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 oraz promotora pomocniczego Pani dr inż. Agnieszki Stachowiak, która od
wielu lat zajmuje się tą tematyką pod względem naukowo-dydaktycznym.
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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 oraz nad wnioskiem o wyznaczenie
promotora i promotora pomocniczego.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

17
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr inż. Mileny Drzewieckiej w 16
0
dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Mileny Drzewieckiej
16
0
Pana prof. dr. hab. inż. Leszka
Pacholskiego
2b.Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr inż. Mileny
0
Dzrewieckiej Pani dr inż. Agnieszki 16
Stachowiak

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej podjęła uchwałę nr 155 - XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 8) w
sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mileny Drzewieckiej,
2a. Wyznaczenia Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Mileny Drzewieckiej,
2b. Wyznaczenia Pani dr inż. Agnieszki Stachowiak na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr inż. Mileny Drzewieckiej.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Ekspertowa
metoda identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością
w przedsiębiorstwie”, ang. (Experts method for identification and evaluation of
nonconformities in the quality management system in the enterprise).
3.3.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr inż. Andżeliki Libertowskiej (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. Andżeliki Libertowskiej.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Andżeliki
Libertowskiej 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. Marka Szczepańskiego na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem
prowadzi mgr inż. Andżelika Libertowska. Proponowany temat rozprawy doktorskiej
brzmi: „Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw
z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce”; ang. (The impact of social
capital on the value management of companies belonging to high-tech industries in
Greater Poland).
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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 dr. hab. Marka Szczepańskiego z Politechniki Poznańskiej
oraz promotora pomocniczego w osobie Pani dr Małgorzaty Gajowiak
z Politechniki Poznańskiej, która 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:

17
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr inż. Andżeliki Libertowskiej w 16
0
dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego
mgr
inż.
Andżeliki
16
0
Libertowskiej Pana dr. hab. Marka
Szczepańskiego
2b.Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr inż. Andżeliki
0
Libertowskiej
Pani
dr
Małgorzaty 16
Gajowiak

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej podjęła uchwałę nr 156- XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 9)
w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andżeliki Libertowskiej,
2a. Wyznaczenia Pana dr. hab. Marka Szczepańskiego na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Andżeliki Libertowskiej.
2b. Wyznaczenia Pani dr Małgorzaty Gajowiak na promotora pomocniczego przewodu
doktorskiego mgr inż. Andżeliki Libertowskiej.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Wpływ
kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw z branż
zaawansowanych technologii w Wielkopolsce”; ang. (The impact of social capital on
the value management of companies belonging to high-tech industries in Greater
Poland).
3.3.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pana mgr. inż.
Dariusza Przybyła (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. Dariusza Przybyła.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr. inż. Dariusza Przybyła
oraz przybliżyła życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres rozprawy
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doktorskiej. Ponadto poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu
doktorskiego znajduje się opinia opiekuna naukowego Pana prof. dr. hab. inż. Adama
Hamrola na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż. Dariusz
Przybył. Na wniosek Pana mgr. inż. Dariusza Przybyła przewód doktorski będzie
prowadzony na podst. przepisów przejściowych § 33, pkt. 2 ustawy z dnia 18 marca
2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.
Proponowany
temat
rozprawy
doktorskiej
brzmi:
„Determinanty
Akademickiej”;
ang.
(Determinants
of
Academic
Przedsiębiorczości
Entrepreneurship).
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. Adama Hamrola 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.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

17
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr. inż. Dariusza Przybyła w dyscyplinie 16
0
nauki o zarządzaniu
2.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Dariusza Przybyła 16
0
Pana prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej podjęła uchwałę nr 157 - XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 10)
w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dariusza Przybyła,
2. Wyznaczenia Pana prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola na promotora przewodu
doktorskiego mgr. inż. Dariusza Przybyła,
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Determinanty
Przedsiębiorczości
Akademickiej”;
ang.
(Determinants
of
Academic
Entrepreneurship).
3.3.4. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr inż. Jowity
Trzcielińskiej (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. Jowity Trzcielińskiej.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Jowity Trzcielińskiej
oraz przybliżyła życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres rozprawy
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doktorskiej. Ponadto poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu
doktorskiego znajduje się opinia opiekuna naukowego Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof.
nadzw. na temat pracy naukowej, którą pod Jej kierunkiem prowadzi mgr inż. Jowita
Trzcielińska. Na wniosek Pani mgr inż. Jowity Trzcielińskiej przewód doktorski będzie
prowadzony na podst. przepisów przejściowych § 33, pkt. 2 ustawy
z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Zdolność MSP do poszukiwania
okazji rynkowych”, ang. (Ability of SM enterprises to seek market opportunities).
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. 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 oraz nad wnioskiem o wyznaczenie
promotora.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

17
16

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

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej podjęła uchwałę nr 158- XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 11)
w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jowity Trzcielińskiej,
2. Wyznaczenia Pani dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Jowity Trzcielińskiej.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Zdolność
MSP do poszukiwania okazji rynkowych”, ang. (Ability of SM enterprises to seek
market opportunities).
3.3.5. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk (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 Katarzyny Stasiuk.
Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Anny Katarzyny
Stasiuk oraz przybliżyła życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres
rozprawy doktorskiej. Ponadto poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu
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doktorskiego znajduje się opinia opiekuna naukowego Pani dr hab. inż. Magdalena
Wyrwicka, prof. nadzw. na temat pracy naukowej, którą pod Jej kierunkiem prowadzi
mgr inż. Anna Katarzyna Stasiuk. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi:
„Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych”, ang.
(Methodology of organizational risk management in the manufacturing systems).
Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również
w imieniu Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy
doktorskiej we własnej osobie oraz promotora pomocniczego Pana dr. inż. Łukasza
Hadasia, który od wielu lat zajmuje się tą tematyką pod względem naukowodydaktycznym.
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:

17
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk w 16
0
dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2a.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr inż. Anny Katarzyny
16
0
Stasiuk Pani dr hab. inż. Magdaleny
Wyrwickiej, prof. nadzw.
2b.Wyznaczenia na promotora pomocniczego
przewodu doktorskiego mgr inż. Anny
1
Katarzyny Stasiuk Pana dr. inż. Łukasza 15
Hadasia

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej podjęła uchwałę nr 159- XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 12)
w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk,
2a. Wyznaczenia Pani dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. na promotora
przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk,
2b. Wyznaczenia Pana dr. inż. Łukasza Hadasia na promotora pomocniczego przewodu
doktorskiego mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Metodyka
zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych”, ang. (Methodology
of organizational risk management in the manufacturing systems).
3.3.6. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr Elżbiety
Malujdy (nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej
Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani
mgr Elżbiety Malujdy.
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Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr Elżbiety Malujdy 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. Olgierda
Lissowskiego, prof. nadzw. na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem
prowadzi mgr Elżbieta Malujda. Na wniosek Pani mgr Elżbiety Malujdy przewód
doktorski będzie prowadzony na podst. przepisów przejściowych § 33, pkt. 2 ustawy
z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Zarządzanie realizacją zadań
publicznych w zakresie opieki całodobowej, świadczonej przez domy pomocy
społecznej”, ang. (Management of the performance of public tasks in the area of
round-the-clock care provided by nursing homes).
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. Olgierda Lissowskiego, 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 oraz nad wnioskiem o wyznaczenie
promotora.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych:
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:

17
16

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
TAK NIE
1.Wszczęcia
przewodu
doktorskiego
mgr Elżbiety Malujdy w dyscyplinie nauki 16
0
o zarządzaniu
2.Wyznaczenia na promotora przewodu
doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy Pana dr. 16
0
hab. Olgierda Lissowskiego, prof. nadzw.

WSTRZ.

NIEWAŻNE

0

0

0

0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej podjęła uchwałę nr 160- XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 13)
w sprawie:
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy
2. Wyznaczenia Pana dr. hab. Olgierda Lissowskiego, prof. nadzw. na promotora
przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy.
Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Zarządzanie
realizacją zadań publicznych w zakresie opieki całodobowej, świadczonej przez domy
pomocy społecznej”, ang. (Management of the performance of public tasks in the
area of round-the-clock care provided by nursing homes).
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4.

SPRAWY OSOBOWE
4.1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy (KEiIJ):
– dr Joanna Sadłowska – Wrzesińska – wniosek (załącznik nr 14) o zatrudnienie od
1 października 2013r. na czas określony na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze
Ergonomii i Inżynierii Jakości uzyskał poparcie kierownika Katedry prof. dr. hab. inż.
Edwina Tytyka. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania Konkursów na
Stanowiska Asystentów i Adiunktów Pani Profesor Aleksandra Kawecka-Endler
poinformowała, że na stanowisko starszego wykładowcy wpłynęły dwie aplikacje. Komisja
po przeanalizowaniu złożonych ofert na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2013r., większością
głosów zarekomendowała dr Joannę Sadłowską-Wrzesińską na stanowisko starszego
wykładowcy (Protokół nr 7 – Załącznik nr 15).
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 25 osób (w
tym: „TAK” – 24, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1, „NIEWAŻ.” - 0).
4.2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
– dr hab. dr h.c. inż. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw. (KZiSI) - wniosek
(Załącznik nr 16) o zatrudnienie Pana dr. hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, prof.
nadzw. na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony od 1.10.2013r.
w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych uzyskał poparcie dziekana prof. dr.
hab. inż. Leszka Pacholskiego. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że Profesor T.
Zaborowski pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania i Systemów Informatycznych,
dlatego jest to jedyny wniosek w tej grupie pracowniczej, który popiera.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 31 osób. Obecnych w czasie głosowania 25 osób (w tym: „TAK” – 23, „NIE” –
1, „WSTRZ.” – 1, „NIEWAŻ.” - 0).
4.3. Wniosek o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy:
– dr inż. Wiesław Grzybowski (KEiIJ) - wniosek (Załącznik nr 17) o zatrudnienie
Pana dr inż. Wiesława Grzybowskiego na stanowisko starszego wykładowcy od 1.10.2013r.
w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości uzyskał poparcie kierownika Katedry prof. dr.
hab. inż. Edwina Tytyka. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że dr inż.
W. Grzybowski, jako jedyny dydaktyk na Wydziale zainicjował i prowadzi unikalne zajęcia
z przedmiotów technologicznych ze studentami na terenie przedsiębiorstw w Poznaniu.
Dodał, że jest to jedyny wniosek w tej grupie pracowniczej, który popiera.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 31 osób. Obecnych w czasie głosowania 25 osób (w tym: „TAK” – 20, „NIE” –
2, „WSTRZ.” – 1, „NIEWAŻ.” - 2).
4.4. Wniosek o płatny urlop naukowy: – dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw.
Pan dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek kierownika Pracowni Integracji
Europejskiej i Prawa Gospodarczego Pana dr. hab. Olgierda Lisowskiego, prof. nadzw.
(wniosek - Załącznik nr 18) o płatny urlop naukowy w okresie od 01.10.2013r. do
28.02.2014r., z powodu dokończenia książki profesorskiej, przygotowania do druku innej
książki oraz przygotowania cyklu wykładów i obudowy dydaktycznej.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 31 osób. Obecnych w czasie głosowania 25 osób (w tym: „TAK” – 25, „NIE” –
0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0).
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4.5. Wniosek o płatny urlop naukowy: – dr inż. Paweł Pawlewski
Pan dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek Pana dr. inż. Pawła Pawlewskiego
z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki (wniosek - Załącznik nr 19) o płatny urlop
naukowy w okresie od 06.07.2013r. – 21.07.2013r., z powodu wyjazdu do Kanady, który
obejmuje: udział w konferencji, udział w seminarium naukowo-badawczym.
Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 31 osób. Obecnych w czasie głosowania 25 osób (w tym: „TAK” – 25, „NIE” –
0, „WSTRZ.” – 0).
5.

OPINIA RADY WYDZIAŁU W SPRAWIE USTANOWIENIA NOWEJ
DYSCYPLINY NAUKOWEJ „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA” W DZIEDZINIE
NAUK TECHNICZNYCH W OBSZARZE NAUK TECHNICZNYCH

Profesor Edwin Tytyk poinformował, że w dniu 20 czerwca 2013 roku spotkali się dziekani
wydziałów polskich uczelni, kształcących na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa. Przedmiotem
spotkania było uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie wniosku o utworzenie nowej
dyscypliny o nazwie Inżynieria bezpieczeństwa, w dziedzinie nauk technicznych, w obszarze nauk
technicznych (wspólna deklaracja i projekt uchwały – Załącznik nr 20). Dziekani zebrani na
spotkaniu z aprobatą przyjęli inicjatywę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie mającą
na celu wystąpienie z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowienie
samodzielnej dyscypliny naukowej pod nazwą Inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk
technicznych i obszarze nauki techniczne.
Poprzez deklarację zwrócili się do środowisk naukowych, w tym w szczególności do uczelni
prowadzących studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, o poparcie inicjatywy ustanowienia
nowej dyscypliny o nazwie Inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk technicznych,
w obszarze nauk technicznych. Dodał, ze deklaracja zostanie przedstawiona do akceptacji przez
rady wydziałów, a uchwały w tej sprawie zostaną przekazane do Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej, celem wykorzystania przy formułowaniu wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie utworzenia nowej dyscypliny.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego zaopiniowała uchwałę nr 161 –
XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 21) w sprawie ustanowienia nowej dyscypliny
naukowej „Inżynieria bezpieczeństwa” w dziedzinie nauk technicznych w obszarze nauk
technicznych.. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 25, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
6.1. Nowe siatki studiów niestacjonarnych na kierunku IB i LG
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec poinformował członków Rady, że
przygotowane zostały nowe siatki studiów niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunku
Inżynieria Bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW.
Po przedstawieniu i omówieniu programów na poszczególnych semestrach na I i II stopniu
studiów dr inż. A. Borowiec przedstawił projekt uchwały i poprosił członków Rady
Wydziału o jego przegłosowanie.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 162 - XLIII/07/2013 (treść uchwały – Załącznik nr 22) w sprawie zmiany programu
studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Obecnych
w czasie głosowania było 25 osób na 31 osób uprawnionych do głosowania.
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Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia dla kierunku Inżynieria
Bezpieczeństwa Profesor Edwin Tytyk podziękował dr. inż. A. Borowiec za trud i pracę
włożoną w przygotowanie nowych programów studiów dla w/w kierunku studiów.
Pan prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec poinformował członków Rady, że naniósł
niewielkie korekty na siatki studiów niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunku Logistyka
zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW, ponieważ w większej części były opracowane przez
Wydziałową Komisję ds. kształcenia dla kierunku Logistyka.
Po przedstawieniu i omówieniu programów na poszczególnych semestrach na I i II stopniu
studiów dr inż. A. Borowiec przedstawił projekt uchwały i poprosił członków Rady
Wydziału o jego przegłosowanie.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednomyślnie podjęła uchwałę
nr 163 - XLIII/07/2013 (treść uchwały – Załącznik nr 23) w sprawie zmiany programu
studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Logistyka. Obecnych w czasie
głosowania było 25 osób na 31 osób uprawnionych do głosowania.
6.2. Wniosek o powołanie studiów podyplomowych pn.: Zarządzanie e-biznesem –
edycja pierwsza
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie pierwszej
edycji studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie e-biznesem,, związanych
z kierunkiem studiów Inżynieria zarządzania. Zajęcia na studiach trwają dwa semestry
w wymiarze 200 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 3.990,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia,
preliminarz kosztów, karty przedmiotów oraz efekty kształcenia – w załączeniu
(Załącznik nr 24). Planowany okres trwania studiów: od września 2013 do września 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 pierwszej
edycji studiów podyplomowych pn.: Zarządzanie e-biznesem, związanych z kierunkiem
studiów Inżynieria zarządzania. 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 164 –
XLIII/07/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 25) o uruchomieniu pierwszej edycji
studiów podyplomowych pn. Zarządzanie e-biznesem oraz powołaniu dr Hanny
Włodarkiewicz-Klimek na kierownika studiów. Głosowało 25 osób (w tym: „TAK” – 25,
„NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
7.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

– Pani profesor Magdalena Wyrwicka – podziękowała za pracę podczas Targów
Edukacyjnych i zaangażowanie w promocję Wydziału następującym studentom: Natalii
Stachowicz, Oldze Gonsch, Dominice Nowak, Joannie Kaczmarek oraz Kołom Naukowym WIZ:
„Progres”, „ENACTUS”, „LOGISTYKA”, a także „Studenckiemu Kołu Doskonalenia
Procesów”. Następnie wręczyła dyplomy (Załącznik nr 26), które w imieniu wszystkich
zasłużonych odebrała mgr inż. Joanna Karczmarek.
Poinformowała również, że w dniu 24 czerwca br. złożyła na piśmie prośbę do Kanclerza
Politechniki Poznańskiej o zajęcie stanowiska w sprawie bezprawnego posługiwania się logiem
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wydziału na portalu FACEBOOK, na którym został utworzony profil pod nazwą: ”Czego student
Wydziału Inżynierii Zarządzania nie może powiedzieć?”. Dodała, że na utworzonym profilu
studenci w obraźliwy sposób wypowiadają się o osobach prowadzących zajęcia na naszym
Wydziale.
– Pan mgr inż. Józef Bancewicz – skierował pytanie do dziekana L. Pacholskiego „Jaka
jest strategia Wydziału w celu aplikowania nowoczesnej wiedzy technologicznej naszym
studentom?”.
–
Pan profesor Leszek Pacholski – w odpowiedzi na pytanie poinformował, że
odpowiedzi udzieli w porozumieniu z Panem Kierownikiem administracyjnym
mgr. inż. J. Bancewiczem.
8.

INTERPELACJE
Brak.

Dziekan L. Pacholski dodał, że następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się
prawdopodobnie dopiero w dniu 30 września 2013 roku o godzinie 11.30 oraz życzył wszystkim
przyjemnego wypoczynku wakacyjnego.

Po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 13:00) Przewodniczący Rady Pan dziekan
L. Pacholski zakończył XLIII/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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