Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XLVII/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 18 listopada 2013 r.

Lista obecności i porządek obrad w załączeniu (Załącznik nr 1 i 2).
Obradom przewodniczył dziekan Wydziału
Poznańskiej prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski.
1.

Inżynierii

Zarządzania

Politechniki

PRZYJĘCIE
PORZĄDKU
OBRAD
BIEŻĄCEGO
POSIEDZENIA
I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU XLVII/2 POSIEDZENIA Z 18 LISTOPADA
2013 R.

W głosowaniu jawnym Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie porządek obrad bieżącego
posiedzenia (31 osób na 37 uprawnionych do głosowania).
Wobec braku uwag protokół z XLVI/2 posiedzenia RWIZ PP został jednogłośnie przyjęty
w głosowaniu jawnym.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU
30 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

•
Sprawy osobowe:
- wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Marka Morzyńskiego na stanowisko profesora
zwyczajnego;
- wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Mariana Ostwalda na stanowisko profesora
zwyczajnego;
- wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Janusza Wojtkowiaka na stanowisko profesora
zwyczajnego;
•
Informacja o rekrutacji w roku 2013,
•
Uzupełnienie składu komisji senackich,
•
Ramowe programy prac stałych komisji senackich,
•
Sprawy bieżące,
•
Interpelacje.
3.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan M. Wyrwicka zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania:
Dr inż. Paulina Golińska,
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Mgr inż. Krystyna Paterek-Gomolec,
Dominika Nowak – studentka.
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę. Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie (31
osób) w głosowaniu jawnym.
3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora:
3.1.1. Wniosek Komisji Doktorskiej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu mgr Natalii Kubiak
Pani prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała,
że w dniu 28 października 2013 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Natalii Kubiak na temat: „Inteligentny system hybrydowy zarządzania
logistyką zaopatrzeniową”, ang.: (Intelligent hybrid system of supply logistics
management).
Komisja doktorska Rady WIZ na posiedzeniu niejawnym (11 osób
uprawnionych, 11 osób obecnych) jednomyślnie przyjęła publiczną obronę rozprawy
i wystąpiła do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Wobec braku głosów w dyskusji Pani prodziekan poprosiła komisję skrutacyjną
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania w sprawie:
1. Liczba uprawnionych do głosowania: 22
2. Liczba obecnych podczas głosowania: 17
3. Nadania stopnia naukowego doktora: „TAK”-17 osób
Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podjęła uchwałę nr
180 – XLVII/11/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 3).
3.1.2. Wniosek Komisji ds. Doktoratów o wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu
egzaminów doktorskich, powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie
oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Magdaleny Graczyk
(nauki o zarządzaniu)
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP przewodnicząca
Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów poinformowała, że mgr inż. Magdalena Graczyk
złożyła rozprawę doktorską, a Jej promotor prof. dr hab. inż. Władysław Mantura wydał
pozytywną opinię o tym dziele nt.: „Projektowanie podsystemu wspomagania decyzji
w informacyjnym systemie aglomeracji”; ang. (Designing the Decision Support
Subsystem in the Information System of Agglomeration).
Pani Profesor poinformowała ponadto, że Komisja ta na posiedzeniu w dniu 14
listopada 2013r. postanowiła zaproponować:
a) wyznaczenie następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Magdaleny Graczyk:
–
prof. dr hab. Ludmiłę Zawadzką z Politechniki Gdańskiej,
–
dr. hab. Jerzego Olszewskiego, prof. nadzw. z Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu,
b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji przeprowadzających egzaminy
doktorskie:
– dyscyplina podstawowa: „Zarządzanie”
1) Przewodnicząca: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
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2) Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
3) Egzaminator: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
4) Członek komisji: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
5) Recenzent: dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP
– dyscyplina dodatkowa: „Ekonomia”
1) Przewodnicząca: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
3) Ekspert z dyscypliny dod.: dr hab. Teresa Kornelia Łuczka prof. nadzw.
– język obcy nowożytny: „Język angielski”
1) Przewodnicząca: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
3) Egzaminator: mgr Agata Jankiewicz (CJiK)
c) skład komisji doktorskiej mgr inż. Magdaleny Graczyk:
1) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
2) Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
3) Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Szafrański (bez prawa głosu)
4) Recenzent: prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka, prof. zw. PG
5) Recenzent: dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP
6) Przewodnicząca komisji egz. z dyscypliny podst.: dr hab. inż. Magdalena
Wyrwicka prof. nadzw.
7) Członek komisji egz. z dyscypliny podst.: dr hab. Teresa Kornelia Łuczka
prof. nadzw.
8) Członek komisji: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
9) Członek komisji: dr hab. inż. Józef Frąś, prof. nadzw.
10) Członek komisji: dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw.
11) Członek komisji: dr hab. Marek Szczepański
Wobec braku głosów w dyskusji Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka poprosiła
komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem
o wyznaczenie recenzentów.
Wyniki głosowania w sprawie wyznaczenia recenzentów:
1. Liczba uprawnionych:
21
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania: 17
Liczba otrzymanych głosów:
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka
2. dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP

TAK
17
17

NIE
0
0

WSTRZ.
0
0

NIEWAŻ.
0
0

W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie (17 – TAK) powołano trzy komisje
przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisję doktorską do przyjęcia rozprawy
doktorskiej mgr inż. Magdaleny Graczyk i przeprowadzenia jej publicznej obrony.
Rada Wydziału podjęła uchwałę nr 181 - XLVII/11/2013 (tekst uchwały –
Załącznik nr 4).
3.1.3. Wniosek Komisji ds. Doktoratów o wszczęcie przewodu doktorskiego
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pani mgr inż. Karoliny Kolińskiej
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu
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doktorskiego Pani mgr inż. Karoliny Kolińskiej. Ponadto poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu doktorskiego znajduje się opinia opiekuna naukowego
Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. PP oraz opinia prof. dr. hab. inż.
Bogusława Śliwczyńskiego z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu na temat pracy
naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż. Karolina Kolińska.
Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Model zarządzania dostępnością
części zamiennych w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, ang. (Management model
availability of spare parts in manufacturing enterprise).
Następnie Pani prodziekan również w imieniu Komisji ds. Doktoratów,
zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej w osobie Pana prof. dr.
hab. inż. Bogusława Śliwczyńskiego z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, a na
promotora pomocniczego Pana dr. inż. Łukasza Hadasia z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji poprosiła powołaną wcześniej komisję skrutacyjną
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o wszczęcie przewodu
doktorskiego oraz nad wnioskiem o wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego.
Wyniki głosowania w sprawie:
1. Liczba uprawnionych:
21
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania: 17
3. Wszczęcia przewodu doktorskiego: „TAK” – 17, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0,
„NIEWAŻ.” - 0.
4. Wyznaczenia promotora: „TAK” – 17, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0.
5. Wyznaczenia promotora pomocniczego: „TAK” – 16, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0,
„NIEWAŻ.” - 1.
Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podjęła uchwałę
nr 182 - XLVII/11/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 5).
3.1.4. Wniosek Komisji ds. Doktoratów o wszczęcie przewodu doktorskiego
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego Pana mgr. inż. Adama Kolińskiego
Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu
doktorskiego Pana mgr. inż. Adama Kolińskiego. Ponadto poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu doktorskiego znajduje się opinia opiekuna naukowego
Pana dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. PP oraz opinia prof. dr. hab. inż.
Bogusława Śliwczyńskiego z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu na temat pracy
naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr inż. Adam Koliński. Proponowany
temat rozprawy doktorskiej brzmi: „Model oceny efektywności procesu produkcji”,
ang. (Evaluation model of the production process efficiency).
Następnie Pani prodziekan również w imieniu Komisji ds. Doktoratów,
zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej w osobie Pana prof. dr.
hab. inż. Bogusława Śliwczyńskiego z Wyższej szkoły Logistyki w Poznaniu, a na
promotora pomocniczego Panią dr inż. Paulinę Golińską z Politechniki Poznańskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji poprosiła powołaną wcześniej komisję skrutacyjną
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o wszczęcie przewodu
doktorskiego oraz nad wnioskiem o wyznaczenie promotora oraz promotora
pomocniczego.
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Wyniki głosowania w sprawie:
1. Liczba uprawnionych:
21
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania:
17
3. Wszczęcia przewodu doktorskiego: „TAK” – 17, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0,
„NIEWAŻ.” - 0.
4. Wyznaczenia promotora: „TAK” – 17, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” - 0.
5. Wyznaczenia promotora pomocniczego: „TAK” – 17, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0,
„NIEWAŻ.” - 0.
Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podjęła uchwałę nr
183 - XLVII/11/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 6).
4.

SPRAWY OSOBOWE
4.1. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta:
4.1.1. dr inż. Przemysław Niewiadomski (KZPiL) (wniosek – Załącznik nr 7);
4.1.2. mgr Jakub Pawlak (PHiKwZ) (wniosek – Załącznik nr 8);
Dwa wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta od 01.12.2013
roku na czas nieokreślony na pełen etat przedstawił dziekan profesor Leszek Pacholski.
Poinformował, że wnioski uzyskały poparcie bezpośrednich przełożonych.
Rada Wydziału poparła wnioski w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do
głosowania 37 osób. Obecnych w czasie głosowania 31 osób.
Wyniki głosowania:
– dr inż. Przemysław Niewiadomski: („TAK” – 23, „NIE” – 3, „WSTRZ.” – 5,
„NIEWAŻ.” - 0);
– mgr Jakub Pawlak: („TAK” – 29, „NIE” –1, „WSTRZ.” – 1, „NIEWAŻ.” - 0).
4.2. Powołanie dr. inż. Andrzeja Boruckiego na kierownika Laboratorium Zastosowań
Informatyki (KZiSI)
Pan dziekan L. Pacholski poinformował, że wpłynął wniosek o powołanie kierownika
Laboratorium zastosowań Informatyki. Kandydaturę dr. inż. Andrzeja Boruckiego
zarekomendował kierownik Katedry Zarządzania i Systemów Informatycznych Profesor
Tadeusz Zaborowski.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania tajnego, podjęła uchwałę nr 184 –
XLVII/11/2013 (tekst uchwały – Załącznik nr 9) o powołaniu dr. inż. Andrzeja
Boruckiego na kierownika Laboratorium Zastosowań Informatyki.

5.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

Pani prodziekan dr inż. Hanna Włodarkiewicz-Klimek poinformowała, że od 1 listopada br.
studenci mają obowiązek wgrywać swoje prace inżynierskie i magisterskie do systemu na swoje ekonta, w celu podjęcia działań antyplagiatowych na poziomie ogólnopolskim poprzez system
POL-on.
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6.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI
– Pan dziekan Leszek Pacholski – krótko zreferował sprawy, które były omawiane na
spotkaniu władz naszej uczelni w Kołobrzegu. Głównym tematem były sprawy finansowe
Uczelni.
– Pani prodziekan Magdalena Wyrwicka – poinformowała, że 25 listopada br. odbędzie
się seminarium wydziałowe, w dniu 2 grudnia br. odbędzie się odbiór tematów „DS
Młodzi”, natomiast w dniu 9 grudnia br. odbędzie się odbiór tematów z Działalności
Statutowej.
– Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja – zaprosił wszystkich pracowników na spotkanie
wigilijne naszego Wydziału, które odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godzinie 13.30
(czwartek).
– Pan dr hab. Marek Szczepański – poinformował, że została podpisana bezpośrednia
umowa pomiędzy Wydawnictwem Politechniki Poznańskiej, a księgarnią na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, która ma wyższy wskaźnik sprzedaży książek technicznych, niż
poprzednie wydawnictwo współpracujące z naszą Uczelnią.
Dodał, aby Uczelnia poszukała oszczędności w innych obszarach działalności i nie czyniła
oszczędności na kapitale ludzkim obniżając wynagrodzenia pracownikom.

7.

INTERPELACJE
Brak.

Po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 12:40) Przewodniczący Rady Pan dziekan
L. Pacholski zakończył XLVII/2 posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
mgr Renata Nazaruk
……………………………
Starszy specjalista ds. rozwoju kadry

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