Protokół Nr XXIII
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 29 września 2010 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych na XXIII, w kadencji 2008–2012, posiedzenie Senatu, a następnie:
1) wręczył nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat – dr.
hab. inŜ. Jarosławowi Jakubowiczowi,
 nowomianowany złoŜył podziękowania;
2) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Senat – nie wnosi uwag i przystępuje do realizacji porządku obrad zgodnie z harmonogramem –
Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe
Wniosek
o mianowanie prof. dr. hab. Mariana Radnego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.
dr hab. J. Goc, prof. nadzw. PP
Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej
Prodziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Kończąc wypowiedź poprosił o pozytywne zaopiniowanie kandydatury prof. M. Radnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Komisja Skrutacyjna:
• dr inŜ. Sławomir Janiński
• dr inŜ. Adam Kadziński
• dr inŜ. Andrzej Szymański
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 37 osób
głosów pozytywnych
- 36
głosów negatywnych
- 1
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
głosów niewaŜnych

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności w roku akademickim 2009/2010
JMR – przypomniał, iŜ Senatorowie mogli zapoznać się z pełnym tekstem sprawozdania, który
zamieszczony jest na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 4. Następnie omówił kilka,
szczególnie istotnych zagadnień, a mianowicie:
• zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni;
• kierunki kształcenia na PP z uwzględnieniem kierunków zamawianych;

2
• rozwój kadry naukowej;
• sukcesy pracowników i studentów;
• badania naukowe, współpracę z zagranicą i realizację programów: międzynarodowych, unijnych, strukturalnych;
• planowane i realizowane remonty i inwestycje;
• sprawy studenckie ze szczególnym uwzględnieniem kultury studenckiej;
• działania promocyjne;
• finanse Uczelni.
Kończąc wypowiedź poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego sprawozdania.
Senat – nie wniósł uwag do sprawozdania przedstawionego przez rektora i przystąpił do głosowania nad jego przyjęciem.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – przyjął sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2009/2010, co stanowi
treść Uchwały Nr 102 – Załącznik Nr 5.

3. Informacja nt. realizacji uchwał Senatu
R1 – przypomniał, iŜ wykaz uchwał podjętych przez Senat w roku akademickim 2009/2010 dostępny jest na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 6. Następnie zapytał Senatorów o uwagi lub
wątpliwości.
Senat – nie zgłosił Ŝadnych uwag i przyjął informację nt. realizacji uchwał.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich
JMR – poinformował członków Senatu, iŜ prof. Adam Voelkel Przewodniczący Senackiej Komisji
ds. BudŜetu i Finansów przedstawi informację o pracy swojej Komisji na kolejnym posiedzeniu.
Następnie poprosił pozostałych przewodniczących Komisji Senackich o przedstawienie informacji nt. prac podległych im Komisji.
prof. J. Węglarz, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki – zaprezentował działania podjęte w minionym roku akademickim przez Komisję, a naleŜały do nich m. in. ocena sprawozdania
z działalności naukowej Uczelni; ustosunkowanie się do wprowadzonych zasad parametryzacji;
działania przygotowawcze do przeprowadzenia debaty uczelnianej nad rozwojem badań naukowych na Politechnice Poznańskiej.
prof. D. Bauman, Senacka Komisja ds. Kształcenia – przedstawiła sprawozdanie z działalności
podległej Komisji zwracając szczególną uwagę na zagadnienia, którymi zajmowano się w mijającym roku akademickim (między innymi: opracowanie uwag do Strategii Szkolnictwa WyŜszego opracowanej przez prof. J. Woźnickiego, promocja Politechniki Poznańskiej w szkołach
średnich).
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prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przypomniał, iŜ do najwaŜniejszych zadań Komisji, w minionym okresie, naleŜało opiniowanie wniosków awansowych (równieŜ, jako Wydziałowa Komisja do Przeprowadzania
Konkursów na Stanowiska Profesorskie), a takŜe dostosowywanie zasad zatrudniania do zmieniających się warunków pracy i przepisów prawa.
prof. E. Szczechowiak, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów
– przedstawił działania podjęte w minionym roku akademickim przez Komisję, a naleŜały do
nich m. in. opinie nt.: regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, Regulaminu
Studiów oraz Regulaminu Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii.
Senat – przyjął sprawozdanie z działalności Senackich Komisji w mijającym roku akademickim.

5. Ustalenie ramowego programu posiedzeń Senatu
JMR – przypomniał, iŜ Senatorowie mieli moŜliwość zapoznania się z propozycją ramowego programu posiedzeń na rok akademicki 2010/2011 (Serwis Senatu) – Załącznik Nr 7. Następnie
zapytał o uwagi do przedstawionej propozycji.
Senat – nie wniósł dodatkowych uwag.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził ramowy program posiedzeń Senatu na rok akademicki 2010/2011 – Załącznik
Nr 8.

6. Wytyczne Senatu do kształtowania programów kształcenia na studiach doktoranckich
dr hab. inŜ. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia (R1) – przedstawił propozycję uchwały w sprawie standardów kształcenia dla studiów doktoranckich – Załącznik Nr 9,
zwracając szczególną uwagę m. in. na:
• cele jakim słuŜyć ma wprowadzenie takich zaleceń dla rad wydziałów;
• program studiów (rodzaje przedmiotów oraz liczba godzin zajęć dla słuchaczy);
• zasady przeprowadzania zajęć z przedmiotów organizowanych centralnie;
• zasady naliczania punktów ECTS przypisanych do poszczególnych zajęć;
• liczby godzi zajęć z języków obcych oraz dyscyplin dodatkowych.
mgr inŜ. K. Wiśniewski, Przewodniczący Samorządu Doktorantów – przedstawił stanowisko
społeczności doktorantów Uczelni. Poruszył takie kwestie jak:
• zasady aktywizowania naukowego doktorantów przez promotora/opiekuna naukowego;
• zasadność organizowania seminariów wydziałowych;
• modyfikację programu zajęć tak, aby dawały uczestnikom studiów szansę zdobycia większej samodzielności naukowej.
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Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; R1; dr hab. inŜ. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; dr
hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP; prof. L. Pacholski; prof. J. śurek; prof. D. Bauman; prof.
A. Iskra; prof. R. Nawrowski; mgr inŜ. K. Wiśniewski; poruszono takie kwestie jak:
• zasady ustalania programów dla studiów doktoranckich (zmniejszenie liczby godzin);
• zredukowanie liczby godzin tzw. zajęć dodatkowych (szkolenie pedagogiczne, języki obce);
• przeciąŜenie programu studiów doktoranckich,
• utworzenie katalogu zajęć ogólnouczelnianych, spośród których doktorant będzie mógł
wybierać te, które będą najbardziej mu odpowiadały.
R1 – podsumowując dyskusję, przedstawił zaproponowane przez Senatorów zmiany, a mianowicie:
• wprowadzenie do podpunktów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 zamiast sformułowania „Wymiar godzin”
zapisu „Zalecany wymiar godzin”;
• dodanie słowa „centralnie” do zapisu podpunktu 3.4 – nowy zapis tego punktu powinien
brzmieć „3.4 Wykłady w formie zorganizowanej centralnie powinny się odbywać w ciągu
pierwszych pięciu semestrów studiów”;
• wprowadzenie w pkt. 1 zapisu „ Ogólna liczba godzin zajęć dla słuchaczy studiów doktoranckich nie powinna być mniejsza niŜ 450, a łączny wymiar zajęć objętych programem studiów, zgodnie z wytycznymi Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego, powinien odpowiadać
45-60 punktom ECTS.”.
JMR – podsumowując dyskusję, poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 39 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
- 1
głosów wstrzymujących się
Senat – uchwalił wytyczne do kształtowania programów studiów doktoranckich, co stanowi treść
Uchwały Nr 103 – Załącznik Nr 10.

7. Sprawy bieŜące
dr inŜ. J. Napierała, Kanclerz – przedstawiając Senatorom prośbę o wyraŜenie zgody na dzierŜawę długoterminową Hali Sportowej nad Maltą, dokładnie omówił zadania, jakim obiekt ten będzie słuŜył. Poprosił Senat o pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionej prośby.
Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; dr. inŜ. S. Janiński; Kanclerz; mgr inŜ. J. Bancewicz; poruszono takie kwestie jak:
• cele, jakim słuŜyć ma hala sportowa;
• koszty adaptacji i utrzymania takiego obiektu;
• moŜliwości pozyskania obiektu na czas dłuŜszy niŜ 25 lat.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 39 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
- 1
głosów wstrzymujących się
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Senat – wyraził zgodę na dzierŜawę długoterminową, co stanowi treść Uchwały Nr 104 – Załącznik
Nr 11.
dr hab. inŜ. Aleksandra Rakowska, prof. nadzw. PP, prorektor ds. nauki (R2) – przypomniała
zebranym, iŜ rozpoczynają się kolejne edycje konkursów „I-Wielkoposka” oraz „Kuźnia Talentów”.
R1 – poinformował, iŜ w najbliŜszym czasie trzy kierunki prowadzone na Politechnice Poznańskiej,
a mianowicie: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inŜynieria produkcji oraz architektura i urbanistyka poddane zostaną akredytacji. Z kolei 18 października br. na naszej Uczelni odbędzie się seminarium w ramach programu Krajowe Ramy Kwalifikacji, prorektor zachęcił
wszystkich do udziału w tym spotkaniu.
prof. K. Nadolny, prorektor ds. ogólnych (R3) – poinformował, iŜ powstała cenna inicjatywa
zbierania pamiątek archiwalnych dokumentujących historię Uczelni. Poprosił wszystkich obecnych o rozpropagowanie tej inicjatywy. Przypomniał takŜe o zgłaszaniu przez wydziały potrzeb
przystosowania pomieszczeń dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych. Przypomniał takŜe,
Ŝe Dział Informacji i Promocji prosi o dostarczanie informacji o waŜnych wydarzeniach z Ŝycia
jednostek naszej Uczelni.
mgr J. Szajbe – poinformowała zebranych o tym, iŜ Politechnika jest partnerem w projekcie realizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Telewizją Polską pt. „Partnerski Związek Nauki i Postępu”. Jego celem jest promocja innowacyjnych osiągnięć nauki polskiej. Politechnika ma pierwszeństwo w promowaniu swoich osiągnięć, dlatego zachęcamy wszystkich
do chwalenia się swoimi osiągnięciami.
mgr inŜ. J. Bancewicz – podziękował, za umoŜliwienie przeprowadzenia na terenie Uczelni uroczystości rocznicowych „Poznańskiego Czerwca”. Poinformował, iŜ w maju bieŜącego roku
odbyły się wybory do Krajowej Rady Nauki NSZZ. Nasza uczelnia ma w radzie dwóch przedstawicieli.
prof. J. Jasiczak – zabrał głos w sprawie podniesienia uposaŜenia zasadniczego dla asystentów
i adiunktów.
dr hab. inŜ. J. Wojtkowiak, prof. nadzw. PP – podziękował rektorowi za tak duŜe zaangaŜowanie
Uczelni w rozwój energetyki jądrowej i wspieranie inicjatyw podejmowanych w tym zakresie
nie tylko przez Wydział Budownictwa, i InŜynierii Środowiska.
mgr inŜ. K. Wiśniewski – w związku z tym, iŜ było to ostatnie posiedzenie Senatu, w którym
uczestniczył z ramienia Samorządu Doktorantów podziękował rektorowi oraz Senatorom za
współpracę.

8. Interpelacje
Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała
mgr Katarzyna PoszelęŜna

