Protokół Nr II
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 31 października 2012 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych na II, w kadencji 2012–2016,
posiedzenie Senatu, a następnie:
1) wręczył dyplomy specjalnych nagród rektora osobom, które nie mogły uczestniczyć w uroczystej inauguracji roku akademickiego, a byli to: prof. dr hab. inż. Marek Domański z Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki oraz prof. dr hab. Henryk Matusiewicz
z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej;
2) wręczył akty zatrudnienia na stanowiska:
• profesora zwyczajnego – prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Zawirskiemu;
• profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat – dr. hab. inż. Michałowi Kulce, dr hab. inż. Agnieszce Merkisz-Guranowskiej oraz dr. hab. inż. Tomaszowi Strękowi,
 w imieniu nowomianowanych podziękowania złożył prof. K. Zawirski;
3) poinformował Senatorów, iż troje pracowników Uczelni otrzymało stopnie naukowe doktora
habilitowanego, a są to: Pani Dobrosława Kasprowicz i Pan Mirosław Szybowicz z Katedry
Spektroskopii Optycznej – kolokwia odbyły się na Wydziale Fizyki Technicznej naszej Uczelni
oraz Pan Ireneusz Wyczałek z Instytutu Inżynierii Lądowej – kolokwium odbyło się na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej;
4) poprosił Senatorów o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący
zmian w Regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
5) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Senat – nie wnosi uwag i przystępuje do realizacji porządku obrad zgodnie z przyjętym harmonogramem – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe
Wniosek
o zatrudnienie dr. hab. inż. Przemysława Hermana
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.
dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Informatyki
Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Kończąc wypowiedź poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku.
prof. R. Nawrowski – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej
sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Komisja Skrutacyjna:
• dr sztuki Tomasz Matusewicz
• dr inż. Jeremi Rychlewski
• Zbigniew Zawitowski
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Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 50 osób
głosów pozytywnych
- 50
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
głosów nieważnych
- 0
Wniosek
o zatrudnienie dr. hab. inż. arch. Piotra Marciniaka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.
dr hab. inż. J. Suchanek, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Architektury
Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Kończąc wypowiedź poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku.
prof. R. Nawrowski – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej
sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 51
głosów negatywnych
- 0
- 1
głosów wstrzymujących się
głosów nieważnych
- 0

2. Opinia w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Jurijowi Bobało
prof. K. Wesołowski – przedstawił, opracowaną przez siebie, opinię o dorobku i osiągnięciach prof.
Jurija Bobało, w związku z inicjatywą nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej – Załącznik Nr 5. W swojej opinii stwierdza między innymi: „… Podsumowując, biorąc pod uwagę wagę dorobku naukowego, organizacyjnego i szczególne zasługi nie tylko w zakresie współpracy dwustronnej Politechnik Lwowskiej i Wrocławskiej, ale także zasługi Profesora Jurija Bobały dla współpracy polsko-ukraińskiej o charakterze historyczno-społecznym,
w pełni popieram wniosek Dziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, prof. Jana Zarzyckiego o nadanie Mu zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Wrocławskiej.”.
JMR – po wysłuchaniu opinii poprosił Senatorów o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
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obecnych uprawnionych
głosów pozytywnych
głosów negatywnych
głosów wstrzymujących się
głosów nieważnych

- 52 osoby
- 47
- 3
- 2
- 0

Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, poparł wniosek Senatu Politechniki Wrocławskiej,
o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Jurijowi Bobało oraz
przyjął recenzję w tej sprawie, przygotowaną przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wesołowskiego, jako opinię Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, co stanowi treść Uchwały
Nr 6/2012-2016 – Załącznik Nr 6.

3. Sprawa utworzenia kierunku Inżynieria zarządzania oraz przyjęcia kierunkowych efektów kształcenia
dr H. Włodarkiewicz-Klimek; prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania – przedstawiła
Senatorom prośbę Wydziału Inżynierii Zarządzania dotyczącą utworzenia kierunku studiów Inżynieria Zarządzania I i II stopnia oraz przyjęcia kierunkowych efektów kształcenia – Załącznik
Nr 7.
dr hab. J. Goc, prof. nadzw. PP; prorektor ds. kształcenia (R1) – w swojej wypowiedzi poparł
prośbę Wydziału Inżynierii Zarządzania.
prof. M. Kupczyk; przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia – przedstawił pozytywną
opinię Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie – Załącznik Nr 8. Komisja proponuje
zmniejszyć liczbę semestrów z czterech do trzech na studiach stacjonarnych II stopnia.
Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; R1; dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP,
prorektor ds. edukacji ustawicznej (R4); dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; prof. M.
Kupczyk; prof. E. Szczechowiak; dr H. Włodarkiewicz-Klimek; stud. J. Arseniuk; poruszono
takie kwestie jak:
• zmniejszenie liczby semestrów z czterech do trzech na studiach stacjonarnych II stopnia;
• dostosowanie uchwały do wymogów formalnych określonych przez ministerstwo (zastosowanie zapisów literalnie przeniesionych z przepisów wyższego rzędu);
• tytuły zawodowe nadawane na omawianym kierunku po I i II stopniu;
• atrakcyjność absolwentów omawianego kierunku na rynku pracy;
• wyniki akredytacji kierunkowej i instytucjonalnej kierunku „Zarządzanie”.
JMR – podsumowując dyskusję poprosił Senatorów o przystąpienie do głosowania.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 15
- 0
głosów wstrzymujących się
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Senat – poparł starania Wydziału Inżynierii Zarządzania zmierzające do uruchomienia studiów na
kierunku Inżynieria Zarządzania oraz przyjął kierunkowe efekty kształcenia, co stanowi treść
Uchwały Nr 7/2012-2016 – Załącznik Nr 9.

4. Powołanie Kapituły Medalu „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”
JMR – przypomniał, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Uczelni, Senat powołuje Kapitułę Medalu „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”. Propozycja składu osobowego Kapituły zamieszczona była na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 10. Poprosił o włączenie trzech
dodatkowych osób (dotychczasowych laureatów Medalu) tj. prof. dr hab. A. Olszanowskiego,
prof. dr hab. inż. E. Szczechowiaka, prof. zw. dr hab. inż. J. Węglarza do grona członków Kapituły. Zapytał o uwagi do przedstawionej propozycji.
Senat – nie wniósł uwag i przystąpił do głosowania.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osób
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – powołał Kapitułę Medalu „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej”, co stanowi treść
Uchwały Nr 8/2012-2016 – Załącznik Nr 11.

5. Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
JMR – przypomniał, iż zgodnie z § 94 Statutu Politechniki Poznańskiej członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich wybrały rady wydziałów. Senat wybiera przewodniczącego i zastępców. Zaproponował, aby przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski a wiceprzewodniczącymi prof. dr hab. inż. Grzegorz Szymański i dr hab. inż.
arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. nadzw. PP – Załącznik Nr 12. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 9/2012-2016 – Załącznik Nr 13.

6. Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
JMR – przypomniał, iż zgodnie z § 103 Statutu Politechniki Poznańskiej Senat powołuje Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów oraz wybiera przewodniczącego i zastępcę. Kandydatów do Komisji zaproponowały poszczególne rady wydziałów. Zaproponował, aby przewodni-
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czącą była prof. dr hab. Danuta Wróbel, a zastępcą dr inż. Michał Sajkowski – Załącznik Nr 14.
Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 10/2012-2016 – Załącznik Nr 15.

7. Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
JMR – przypomniał, iż zgodnie z § 103 Statutu Politechniki Poznańskiej Senat powołuje Odwoławczą Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów oraz wybiera przewodniczącego i zastępcę. Kandydatów do Komisji zaproponowały poszczególne rady wydziałów. Zaproponował,
aby przewodniczącą była prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska, a zastępcą dr hab. inż. Maciej
Szumigała, prof. nadzw. PP – Załącznik Nr 16. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 11/2012-2016 – Załącznik Nr 17.

8. Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
JMR – przypomniał, iż zgodnie z § 105 Statutu Politechniki Poznańskiej Senat powołuje Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów oraz wybiera przewodniczącego i zastępcę. Kandydatów do Komisji zaproponowały poszczególne rady wydziałów. Zaproponował, aby przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko, a zastępcą dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw.
PP – Załącznik Nr 18. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
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głosów negatywnych
głosów wstrzymujących się

- 0
- 0

Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 12/2012-2016 – Załącznik Nr 19.

9. Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
JMR – przypomniał, iż zgodnie z § 105 Statutu Politechniki Poznańskiej Senat powołuje Odwoławczą Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów oraz wybiera przewodniczącego
i zastępcę. Kandydatów do Komisji zaproponowały poszczególne rady wydziałów. Zaproponował, aby przewodniczącym był prof. dr hab. Maciej Wiśniewski, a zastępcą prof. dr hab. inż.
Stanisław Legutko – Załącznik Nr 20. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 13/2012-2016 – Załącznik Nr 21.

10. Powołanie Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
JMR – przypomniał, iż zgodnie z § 81 ust. 5 Statutu Politechniki Poznańskiej Senat powołuje
Uczelnianą Komisję Oceniającą Nauczycieli Akademickich, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez rektora. Senatorowie otrzymali propozycję, aby przewodniczącym był prof. dr
hab. inż. Jan Żurek – prorektor ds. współpracy z gospodarką. Poszczególne osoby zostały zaproponowane przez rady wydziałów. Przedstawicieli związków zawodowych zaproponowały
organizacje związkowe – Załącznik Nr 22. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o przegłosowanie kandydatur do Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli
Akademickich.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 14/2012-2016 – Załącznik Nr 23.
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11. Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
JMR – przypomniał, iż zgodnie z § 81 ust. 5 Statutu Politechniki Poznańskiej Senat powołuje Odwoławczą Komisję Oceniającą Nauczycieli Akademickich, której przewodniczy rektor. Poszczególne osoby zostały zaproponowane przez rady wydziałów, a przedstawicieli związków
zawodowych zaproponowały organizacje związkowe – Załącznik Nr 24. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o przegłosowanie kandydatur do Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli
Akademickich.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 15/2012-2016 – Załącznik Nr 25.

12. Wybór przedstawicieli do Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej, Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych i do Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
JMR – przypomniał, iż zgodnie ze Statutem Fundacji na rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej
przewodniczącym Rady jest urzędujący rektor PP. W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Uczelni zaakceptowani przez Senat. Zaproponował, aby byli to: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak, prof. dr hab. inż. Jan Żurek oraz dr inż. Janusz Napierała – Załącznik Nr 26. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 16/2012-2016 – Załącznik Nr 27.
JMR – przypomniał, iż Politechnika Poznańska musi podać swojego przedstawiciela do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych na bieżącą kadencję. Zaproponował, aby był to prof.
dr hab. Bogdan Maruszewski – Załącznik Nr 26. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
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JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 17/2012-2016 – Załącznik Nr 28.
JMR – przypomniał, iż Politechnika Poznańska ma podać swoich przedstawicieli do Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zaproponował, aby byli to
dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw. PP oraz dr inż. Michał Rychlik – Załącznik Nr 26. Zapytał o uwagi.
Senat – nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził propozycję, co stanowi treść Uchwały Nr 18/2012-2016 – Załącznik Nr 29.

13. Informacja o wniosku Wydziału Fizyki Technicznej
JMR – poinformował, iż Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej złożył do rektora wniosek Rady
Wydziału dotyczący zmiany struktury Wydziału polegającej na przekształceniu Katedry Inżynierii i Metrologii Kwantowej w jednostkę wydziałową podległą bezpośrednio dziekanowi. Aktualnie Katedra nie ma kierownika. Ze względu na wieloaspektowy charakter tej sprawy powołana została specjalna Komisja, której zadaniem jest wypracowanie stanowiska, które ułatwi
Senatowi głosowanie. Komisję tworzą: prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz – przewodniczący,
prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski, prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, prof. dr hab.
inż. Adam Voelkel. Następnie poprosił przewodniczącego Komisji prof. J. Węglarza o wypowiedź.
prof. J. Węglarz – poinformował Senatorów, iż Komisja zwróciła się do prof. J. Dembczyńskiego
– byłego kierownika Katedry o przedstawienie na piśmie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
JMR – poinformował, że do sprawy wrócimy na następnym posiedzeniu senatu.

14. Ramowe programy prac stałych komisji senackich
JMR – poprosił, przewodniczących o przedstawienie informacji nt. planowanych prac podległych
im Komisji.
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prof. J. Weglarz, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki – przedstawił plan działania na
bieżący rok akademicki, w którym znalazły się między innymi takie zagadnienia jak:
• współpraca z pionem prorektora ds. nauki;
• opiniowanie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w Politechnice Poznańskiej;
• opracowanie wytycznych dotyczących współpracy Uczelni z gospodarką (wykorzystane potencjału naukowego – transfer myśli naukowej do przemysłu).
prof. M. Kupczyk, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia – przedstawił zagadnienia, którymi będzie zajmowała się Komisja, a są to między innymi opiniowanie nowych kierunków studiów oraz procedur przyjętych przez Uczelniany System Jakości Kształcenia; przyjęcie
kierunkowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich, opiniowanie ewentualnych
zmian w Regulaminie studiów – Załącznik Nr 30.
prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił program działania Komisji, a należy do niego m. in.: opiniowanie poprawek do Regulaminu Gospodarki Finansowej PP; opracowanie opinii nt. sprawozdania z działalności finansowej Uczelni, planu kosztów ogólnouczelnianych, a także planu rzeczowo-finansowego.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przypomniał, iż do najważniejszych zadań Komisji należy opiniowanie wniosków awansowych. Komisja zabierze również głos w kwestii wprowadzenia zmian do zasad awansowania
na stanowiska profesorskie.
prof. E. Szczechowiak, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów
– poinformował, iż Komisja zajmować się będzie między innymi opiniowaniem: ewentualnych
poprawek do Statutu Politechniki Poznańskiej; regulaminów bądź korekt regulaminów studiów
I, II i III stopnia. Komisja monitorować będzie również wszystkie, wprowadzone w życie przepisy.

15. Wprowadzenie zmiany w Regulaminie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
JMR – poprosił Senatorów o wyrażenie zgody na wprowadzenie do Regulaminu Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości zmiany polegającej na zastąpieniu w § 4 ust. 3.1 zapisu mówiącego, że członkiem Rady Nadzorującej jest prorektor ds. nauki zapisem, że członkiem Rady
Nadzorującej jest prorektor ds. współpracy z gospodarką.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził zmianę w Regulaminie AIP, co stanowi treść Uchwały Nr 19/2012-2016 – Załącznik Nr 31.
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16. Sprawy bieżące
JMR – poprosił o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Branderburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na zawarcie umowy z podmiotem zagranicznym, co stanowi treść Uchwały
Nr 20/2012-2016 – Załącznik Nr 32.
JMR – poprosił o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wyższą Szkołą Braunschweig/Wolfenbüttel.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 56 osób
obecnych uprawnionych
- 52 osoby
głosów pozytywnych
- 52
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na zawarcie umowy z podmiotem zagranicznym, co stanowi treść Uchwały
Nr 21/2012-2016 – Załącznik Nr 33.
prof. J. Józefowska, prorektor ds. nauki (R2) – przedstawiła niezbędne informacje dotyczące
bieżącej obsługi projektów już prowadzonych na Uczelni oraz zasad przygotowywania wniosków o nowe projekty.
R4 – przypomniał o terminach składania wniosków o stypendia doktoranckie oraz o zwiększenie
tego stypendium z dotacji projakościowej.
mgr inż. J. Bancewicz – w imieniu związków zawodowych działających w Uczelni poprosił o wyjaśnienie przyczyn dokonania ostatnich zwolnień pracowników z Działu Gospodarczego (obsługa sprzątająca).
dr inż. J. Napierała, Kanclerz PP – w odpowiedzi zaznaczył, iż redukcja zatrudnienia w tej grupie
pracowników i wyłonienie w ramach przetargu firmy sprzątającej przyniesie zysk w wysokości
20-30%.
mgr inż. J. Bancewicz – w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych zaapelował o odwiedzenie grobów nieżyjących pracowników Uczelni.

17. Interpelacje
Nie zgłoszono.
Protokołowała:
mgr Katarzyna Poszelężna

