Protokół Nr XXIV
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 27 października 2010 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
Obrady otworzył JMR, który powitał przybyłych na XXIV, w kadencji 2008–2012, posiedzenie
Senatu. Szczególnie serdecznie powitał nowych Członków Senatu tj. mgr Bartosza Bursę z Wydziału Fizyki Technicznej – nowego Przewodniczącego Samorządu Doktorantów; studentów: Mariolę Galas z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, Annę StróŜyk z Wydziału Budownictwa
i InŜynierii Środowiska oraz Michała Kawę z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. Poinformował równieŜ, Ŝe nową Przewodniczącą Samorządu Studentów została Marcelina Bińczyk z Wydziału Fizyki Technicznej, a następnie:
1) wręczył nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony – prof. dr.
hab. Marianowi Radnemu;
2) poprosił Senat o wyraŜenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o trzy sprawy, tj.:
• rozpatrzenie wniosku Studium Języków Obcych o wyraŜenie zgody przez Senat na rozwiązanie stosunku pracy z mgr Wacławem Urbańskim,
• przyjęcie uchwały w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia zmian do Regulaminu
Gospodarki Finansowej,
• wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010;
3) zapytał o inne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Senat – wyraŜa zgodę na uzupełnienie porządku obrad o sprawy zgłoszone przez rektora, nie wnosi
innych uwag i przystępuje do jego realizacji – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Ryszarda Frąckowiaka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.
dr hab. inŜ. K. Skowronek, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Na recenzenta dorobku
powołano prof. zw. dr hab. inŜ. Szczęsnego Kujszczyka z Politechniki Warszawskiej (oceny: 6; 6;
wystąpienie o tytuł moŜliwe po uzupełnieniu dorobku naukowego o monografię podsumowującą
dotychczasowe osiągnięcia badawcze Kandydata). Rada Wydziału Elektrycznego pozytywnie zaopiniowała wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. R. Frąckowiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił Senat o poparcie tej
kandydatury.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
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Komisja Skrutacyjna:
• dr inŜ. Paweł Idziak
• dr inŜ. Wiesław Grzybowski
• dr inŜ. Mariusz Kaczmarek
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 35
głosów negatywnych
- 2
głosów wstrzymujących się
- 5
- 0
głosów niewaŜnych
Wniosek
o mianowanie dr. hab. Olgierda Lissowskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.
prof. L. Pacholski
Dziekan Wydziału InŜynierii Zarządzania
Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Na recenzenta powołano
prof. dr hab. Bohdana Gruchmana. Rada Wydziału InŜynierii Zarządzania jednogłośnie poparła
wniosek o mianowanie dr hab. O. Lissowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres
kolejnych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 1
głosów wstrzymujących się
- 3
głosów niewaŜnych
- 0
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Kazimierza Musierowicza
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 5.
dr hab. inŜ. K. Skowronek, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Elektrycznego
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Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Na recenzenta dorobku
powołano prof. dr hab. inŜ. Bogdana Miedzińskiego z Politechniki Wrocławskiej. Rada Wydziału
Elektrycznego jednogłośnie poparła wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. K. Musierowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił Senat o pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 34
głosów negatywnych
- 4
głosów wstrzymujących się
- 4
głosów niewaŜnych
- 0
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Tadeusza Pankowskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 6.
dr hab. inŜ. K. Skowronek, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Rada Wydziału Elektrycznego jednogłośnie poparła wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. T. Pankowskiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił
Senat o pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 1
głosów wstrzymujących się
- 3
- 0
głosów niewaŜnych
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Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Piotra Skrzypczyńskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 7.
dr hab. inŜ. K. Skowronek, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Rada Wydziału Elektrycznego pozytywnie zaopiniowała wniosek o mianowanie dr hab. inŜ. P. Skrzypczyńskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił Senat o poparcie tej kandydatury.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 41
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 1
głosów niewaŜnych
- 0
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Krzysztofa Zielińskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 8.
dr hab. inŜ. A. Glema, prof. nadzw. PP
Prodziekan Wydziału Budownictwa i InŜynierii Środowiska
Pan Prodziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Rada Wydziału Budownictwa i InŜynierii Środowiska pozytywnie zaopiniowała wniosek o mianowanie dr hab. inŜ.
K. Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat. Kończąc
wypowiedź Prodziekan poprosił Senat o poparcie tej kandydatury.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
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głosów pozytywnych
głosów negatywnych
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych

- 34
- 3
- 5
- 0

2. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej
prof. Tadeuszowi Malińskiemu
JMR – przypomniał, iŜ na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. Senat wszczął postępowanie
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Tadeuszowi Malińskiemu. Zgodnie z obowiązującą procedurą, Uczelnia nasza zwróciła się o opinie w tej sprawie do Senatów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie odczytał fragmenty nadesłanych recenzji w pełni popierających inicjatywę podjętą przez PP – Załączniki Nr 9, 10 i 11. Kończąc wypowiedź poprosił Senatorów o głosowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej
prof. Tadeuszowi Malińskiemu.
dr hab. inŜ. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP – wyraził swoje poparcie dla wniosku.
Senat – wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 42
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
głosów niewaŜnych
- 0
Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej nadał tytuł doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej
prof. dr Tadeuszowi Malińskiemu, co stanowi treść Uchwały Nr 105 – Załącznik Nr 12.

3. Ocena rekrutacji w 2010 roku
dr hab. inŜ. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia (R1) – omówił przebieg
rekrutacji na rok akademicki 2010/2011. Zwrócił szczególną uwagę na kwestie:
• wypełnienia tzw. limitów rekrutacyjnych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (tryb
studiów stacjonarny i niestacjonarny),
• promowania Uczelni wśród młodzieŜy z innych regionów kraju (np. z województw lubuskiego czy zachodniopomorskiego),
• poprawy „jakości” kandydatów przyjmowanych na studia na naszej Uczelni,
• ułatwienia w procesie rekrutacji – współpraca z Krajowym Rejestrem Matur,
• wzrostu liczby zainteresowanych studiowaniem kierunków technicznych dzięki, między
innymi, wprowadzeniu obowiązkowej matury z matematyki, a takŜe dzięki właściwym akcjom promującym kierunki techniczne w szkołach średnich.
Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; R1; dr hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP;
prof. J. śurek; prof. E. Szczechowiak; dr inŜ. S. Janiński; dr L. Szczuka-Dorna; mgr inŜ. K. Wiśniewski; mgr inŜ. J. Bancewicz; poruszono takie kwestie jak:
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• maksymalna liczba studentów, jaką moŜe kształcić Politechnika Poznańska zachowując
wysoki poziom kształcenia,
• plany uczelni, co do prowadzenia studiów anglojęzycznych,
• jakość przyjmowanych kandydatów,
• promocja Uczelni,
• prowadzenie studiów doktoranckich w Uczelni,
• stan kadry dydaktycznej.
Senat – przyjął do wiadomości sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Politechnice Poznańskiej.

4. Ramowe programy prac Komisji Senackich
JMR – poprosił, przewodniczących Komisji Senackich o przedstawienie informacji nt. planowanych prac podległych im Komisji. Poinformował równieŜ, iŜ nieobecny prof. J. Węglarz, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki, przedstawi plan pracy podległej mu Komisji na następnym posiedzeniu.
prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. BudŜetu i Finansów – przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji oraz program jej działania, a naleŜy do niego m. in. przygotowanie poprawek do Regulaminu Gospodarki Finansowej PP; opracowanie opinii nt.: sprawozdania z działalności finansowej Uczelni, planu kosztów ogólnouczelnianych, a takŜe planu
rzeczowo-finansowego.
dr hab. inŜ. A. Kasiński, prof. nadzw. PP – odczytał opracowany przez Przewodniczącą Komisji,
prof. D. Bauman, program prac Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W roku akademickim
2010/2011 Komisja będzie zajmowała się między innymi: działaniami zmierzającymi do opracowania programów studiów zgodnych z krajowymi ramami kwalifikacji; współpracą z Pełnomocnikiem Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uczelnianą Radą ds. Jakości
Kształcenia przy realizacji przyjętego przez Senat Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia; opiniowaniem zmian dotyczących kształcenia w Statucie oraz Regulaminie Studiów; opiniowaniem nowych propozycji dydaktycznych, prowadzeniem działań promocyjnych
wśród młodych ludzi równieŜ gimnazjalistów.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przypomniał, iŜ do najwaŜniejszych zadań Komisji, w nadchodzącym okresie, naleŜeć
będzie opiniowanie wniosków awansowych. Komisja zabierze równieŜ głos w kwestii wprowadzenia zmian do zasad awansowania na stanowiska profesorskie.
prof. E. Szczechowiak, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów –
poinformował, iŜ Komisja zajmować się będzie między innymi opiniowaniem ewentualnych zmian
w Statucie Politechniki Poznańskiej oraz innych aktach regulujących funkcjonowanie Uczelni.

5. Sprawa zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania w Kaliszu
prof. J. śurek – przedstawił wniosek Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania dot. zamknięcia ośrodka zamiejscowego prowadzonego przez ten Wydział w Kaliszu – Załącznik Nr
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13. Wyjaśnił, iŜ główną przyczyną takiej decyzji jest wciąŜ malejąca liczba studentów niestacjonarnych podejmujących studia w tym ośrodku.
JMR – poprosił Senat o głosowanie w sprawie likwidacji ośrodka zamiejscowego.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 43 osoby
głosów pozytywnych
- 43
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na likwidację Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budowy
Maszyn i Zarządzania w Kaliszu, co stanowi treść Uchwały nr 106 – Załącznik Nr 14.

6. Uzupełnienie składu Komisji Senackich i dyscyplinarnych
JMR – w związku z reorganizacją Wydziału Informatyki i Zarządzania i utworzeniem dwóch odrębnych jednostek tj. Wydziału Informatyki oraz Wydziału InŜynierii Zarządzania, a takŜe
w związku z wyborami w samorządzie Doktorantów i w Samorządzie studentów, konieczne stało się uzupełnienia składu niektórych komisji Senackich. Propozycja została upubliczniona na
Serwisie Senatu – Załącznik Nr 15. Zapytał zebranych o ewentualne uwagi.
Senat – nie zgłosił uwag do przedstawionej propozycji i przystąpił do głosowania.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 40 osoby
głosów pozytywnych
- 40
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – zatwierdził propozycje kandydatów do poszczególnych Komisji, co stanowi treść Uchwały
Nr 107 – Załącznik Nr 16.

7. Wniosek Studium Języków Obcych o wyraŜenie przez Senat zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mgr. Wacławem Urbańskim
JMR – przypomniał, iŜ zgodnie z art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym „ Stosunek pracy
z mianowanym nauczycielem akademickim moŜe być rozwiązany równieŜ z innych waŜnych
przyczyn, po uzyskaniu zgody organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni.” W przypadku pracowników studiów tym organem jest Senat (§ 86 ust. 5 pkt 2 – Statutu PP). Z wnioskiem wystąpiła Kierownik Studium Języków Obcych – Załącznik Nr 17. Mgr Wacław Urbański
jest zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy – rusycysty. Głównym powodem propozycji zwolnienia jest brak zajęć dydaktycznych – studenci wybierają głownie język angielski.
Dodatkowym argumentem jest osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego.
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dr L. Szczuka-Dorna, Kierownik Studium Języków Obcych – składając dodatkowe wyjaśnienia
poinformowała, iŜ mgr Wacław Urbański z obowiązkowych 360 godzin ma zaplanowane tylko
około 30 godzin, które mógłby realizować. W przypadku gdyby znalazły się grupy studentów,
które chciałyby korzystać z lektoratu języka rosyjskiego, to zajęcia takie poprowadzić mogą angliści, którzy ukończyli filologię angielsko-rosyjską i dzięki temu posiadają uprawnienie do nauczania języka rosyjskiego.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 43 osoby
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 1
głosów wstrzymujących się
- 4
głosów niewaŜnych
- 0
Senat – wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr Wacławem Urbańskim, pracownikiem
Studium Języków Obcych – Załącznik Nr 18.

8. Przesunięcie terminu wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarki Finansowej
JMR – przypomniał, iŜ zgodnie z zapisami uchwały wprowadzającej w Ŝycie Regulamin Gospodarki Finansowej PP, Senat moŜe dokonywać zmian we wspomnianym Regulaminie w terminie do 30 listopada kaŜdego roku. Następnie poprosił Senat o wyraŜenie zgody na przesunięcie
w tym roku tego terminu do 15 grudnia. Uzasadniając swoją prośbę poinformował, iŜ trwają
prace nad propozycjami zmian i potrzebny jest dodatkowy czas na ich skonsultowanie.
dr hab. inŜ. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP – zgłosił propozycję przesunięcia tego terminu jeszcze
dalej, a mianowicie do końca grudnia.
JMR – stwierdził, Ŝe 15 grudnia będzie najodpowiedniejszym terminem, między innymi z tego
względu, iŜ na ten dzień zaplanowane jest kolejne posiedzenie Senatu. Następnie poprosił
o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 42
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na przesunięcie terminu, co stanowi treść Uchwały Nr 108 – Załącznik Nr 19.
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9. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za
rok 2010
JMR – przypomniał, Ŝe zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 3 Statutu naszej Uczelni, Senat dokonuje wyboru
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego. Poprosił Kwestor PP o wypowiedź
i przedstawienie ofert.
mgr B. Dopierała, Kwestor PP (A1) – przedstawiła firmy, do których skierowane zostało zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Politechniki
Poznańskiej za rok 2010 – Załącznik Nr 20. Firma „Poprawska i Kasztelan” zaoferowała bardzo
korzystne warunki wykonania wspomnianego badania oraz bezpłatne, merytoryczne szkolenia
bardzo przydatne pracownikom Kwestury. Przypomnieć naleŜy równieŜ, Ŝe Politechnika juŜ
wcześniej korzystała z usług omawianej Firmy, co daje nam gwarancje dobrej orientacji w specyfice finansowej wyŜszej uczelni.
JMR – zapytał zebranych o uwagi do przedstawionej propozycji.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osób
głosów pozytywnych
- 42
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
Senat – podjął decyzje o powierzeniu badania finansowego Uczelni za rok 2010 Firmie „Poprawska
i Kasztelan” Biegli Rewidenci Spółka Partnerska, co stanowi treść Uchwały Nr 109 – Załącznik
Nr 21.

10. Sprawy bieŜące
JMR – przedstawił prośbę Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn o wyraŜenie zgody na zakup
urządzenia „Modułowy system do badania urządzeń mechatronicznych” o wartości ok. 400 tys.
zł. Urządzenie zostanie zakupione z dotacji na inwestycję aparaturową, przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 42
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na zakup aparatury, co stanowi treść Uchwały Nr 110 – Załącznik Nr 22.
JMR – przedstawił stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
w sprawie proponowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Rektor omówił
takŜe stanowiska Zwrócił szczególną uwagę na propozycje zmian zawarte w dokumencie
„ŚcieŜka kariery akademickiej” oraz propozycje dotyczące gospodarki finansowej uczelni i za-
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sad prowadzenia rozliczeń finansowych. Kończąc wypowiedź poprosił Senatorów o uwagi do
przedstawionych dokumentów. Zostaną one przedstawione przez rektora na najbliŜszym posiedzeniu KRASP w Szczecinie.
dr hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP – zgłosił m. in. uwagi do propozycji zapisów dotyczących: finansowania działalności uczelni wyŜszych, toku studiów pierwszego stopnia; zasad zatrudniania osób na stanowiskach profesora nadzwyczajnego, przepisów dotyczących zasad zatrudniania asystentów i adiunktów.
mgr inŜ. J. Bancewicz – przypomniał, iŜ trwają równolegle prace nad dwoma dokumentami tj.
zmianami do ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz nad projektem budŜetu państwa na
rok 2011. Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych naleŜy stale wywierać presję na organy ustawodawcze i rządowe domagając się zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyŜsze.
dr hab. inŜ. A.Rakowska, prof. nadzw. PP, prorektor ds. nauki (R2) – podziękowała tym dziekanom, którzy przesłali juŜ wypełnione ankiety dotyczące oceny parametrycznej i poprosiła pozostałych o dokonanie tego w jak najkrótszym czasie. Poinformowała, Ŝe 8 listopada br. na terenie Politechniki Poznańskiej odbędzie się kolejna z cyklu konferencji organizowanych przez
Urząd Marszałkowski, a dotycząca pokazania naszych osiągnięć wspartych środkami unijnymi.
prof. K. Nadolny, prorektor ds. ogólnych (R3) – przypomniał, iŜ nie wszystkie informacje
o wykorzystaniu sal zostały upublicznione. Poinformował takŜe, Ŝe 5 lutego 2011 roku odbędzie się II Nadwarciański Bal Politechniki.
dr hab. inŜ. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia (R1) – podziękował
wszystkim, którzy uczestniczyli w niezwykle trudnym i odpowiedzialnym procesie rekrutacji.
JMR – poinformował, iŜ Uczelnia uzyskała pozwolenie na uŜytkowanie budynku Biblioteki Technicznej. W najbliŜszym czasie planowane jest uroczyste otwarcie tego budynku. W drugiej połowie listopada będzie moŜliwe prowadzenie zajęć dydaktycznych w nowych salach wykładowych i zagospodarowanie pomieszczeń przez Bibliotekę. Przypomniał, iŜ 1 grudnia br. odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. dr hab.
inŜ. arch. Sławomirowi Gzellowi.

11. Interpelacje
Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała
mgr Katarzyna PoszelęŜna

