Protokół Nr XXVI
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 24 listopada 2010 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych na XXVI, w kadencji 2008-2012, posiedzenie Senatu, a następnie:
1) poinformował, o tytułach i stopniach naukowych uzyskanych przez pracowników Uczelni:
• dr hab. Ewa Andrzejewska z Wydziału Technologii Chemicznej – tytuł naukowy profesora nauk
chemicznych,
• dr hab. Janusz Wojtkowiak z Wydziału Budownictwa i InŜynierii Środowiska – tytuł naukowy profesora nauk technicznych,
• dr Grzegorz Wiczyński z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej – stopień naukowy
doktora habilitowanego;
3) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Senat nie wnosi uwag i przystępuje do jego realizacji – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Andrzeja Rybarczyka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.
dr hab. inŜ. Jerzy Nawrocki, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Informatyki
Pan Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Następnie zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie wypowiedzi Pan Dziekan poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o jego pozytywne rozpatrzenie.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
– przedstawił pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie.
Komisja Skrutacyjna:
 dr inŜ. Adam Kadziński
 inŜ. Barbara Lewandowska
 dr inŜ. Henryk Woźniak
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0

2
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych

- 0
- 0

Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Grzegorza Musielaka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.
dr hab. Andrzej Olszanowski, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
Pan Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Następnie zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie wypowiedzi Pan Dziekan poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o jego pozytywne rozpatrzenie.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
– przedstawił pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych
- 1

Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Michała Wieczorowskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 5.
prof. dr hab. inŜ. Jan śurek
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Pan Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Następnie zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie wypowiedzi Pan Dziekan poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o jego pozytywne rozpatrzenie.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
– przedstawił pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
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uprawnionych do głosowania
obecnych uprawnionych
głosów pozytywnych
głosów negatywnych
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych

- 50 osób
- 37 osób
- 35
- 1
- 1
- 0

2. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa PP
prof. Tadeuszowi Kaczorkowi
dr hab. inŜ. Konrad Skowronek, prof. nadzw. PP, dziekan Wydziału Elektrycznego – przedstawił
sylwetkę Kandydata, przebieg jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski i w zakresie kształcenia kadry, a takŜe działalność na rzecz rozwoju polskiego środowiska
akademickiego – Załącznik Nr 6. Poinformował, iŜ Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek,
kończąc wypowiedź poprosił Senat o pozytywne zaopiniowanie wniosku.
Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: prof. W. Bonenberg, prof. L. Pacholski, prof. J. śurek,
prof. PP A. Kasiński, prof. PP J. Nawrocki, prof. PP J. Suchanek; podkreślono związki Profesora
z naszą Uczelnią, Jego Ŝyczliwość i obiektywizm. Dziekani WA, WBMiZ, WI oraz WIZ wyrazili
poparcie swoich rad wydziałów dla tej inicjatywy.
JMR – równieŜ wyraził swoje poparcie dla wniosku i poddał pod głosowanie sprawę wszczęcia postępowania o nadanie prof. Tadeuszowi Kaczorkowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej.
Senat – wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 39 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych
- 1
JMR – poddał pod głosowanie propozycję powołania prof. dr hab. inŜ. Ryszarda Nawrowskiego na
promotora doktoratu honorowego prof. Tadeusza Kaczorka.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 39 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 1
JMR – poddał pod głosowanie propozycję zwrócenia się o przygotowanie opinii w przedmiotowej
sprawie do Senatów: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik: Śląskiej i Warszawskiej.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób

4
obecnych uprawnionych
głosów pozytywnych
głosów negatywnych
głosów wstrzymujących się

- 39 osób
- 39
- 0
- 0

Senat – postanowił wszcząć postępowanie w sprawie nadania prof. T. Kaczorkowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej, co stanowi treść Uchwały Nr 111 – Załącznik Nr 7.

3. Sprawy bieŜące
JMR – przedstawił sylwetkę i dorobek organizatorski dr Przemysława Bartkiewicza, w związku
z propozycją zgłoszenia jego kandydatury na członka rady nadzorczej Radia Merkury. Następnie
poprosił Senat o wyraŜenie swojej opinii.
dr hab. inŜ. Andrzej Kasiński, prof. nadzw. PP – zapytał o związek kandydata z PP.
JMR – poinformował, Ŝe dr P. Bartkiewicz od wielu lat jest pracownikiem naszej Uczelni, obecnie
zatrudnionym na stanowisku docenta dydaktycznego w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału
InŜynierii Zarządzania.
dr hab. inŜ. Stefan Trzieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia – przybliŜył sylwetkę
kandydata; stwierdził równieŜ, Ŝe jest on osobą posiadającą wymagane uprawnienia i kompetencje,
a takŜe spokojne spojrzenie na rzeczywistość.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 39 osób
głosów pozytywnych
- 39
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na zgłoszenie kandydatury dr P. Bartkiewicza, co stanowi treść Uchwały Nr
112 – Załącznik Nr 8.
JMR – poprosił Senat o wyraŜenie zgody na zawarcie umowy o współpracy w dziedzinie nauczania
i działalności naukowo-badawczej pomiędzy naszą Uczelnią a Ecole Centrale Lyon.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 39 osób
głosów pozytywnych
- 39
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na zawarcie umowy z Ecole Central Lyon, co stanowi treść Uchwały Nr 113 –
Załącznik Nr 9.
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prof. dr hab. inŜ. Karol Nadolny, prorektor ds. ogólnych – poinformował, Ŝe w najbliŜszy czwartek
o godz. 11.15 odbędzie się szkolenie dot. obsługi urządzeń i wyposaŜenia znajdującego się w nowym Centrum.
mgr Halina Ganińska, dyrektor Biblioteki PP – podziękowała rektorowi i Senatowi za działania,
które doprowadziły do powstania tak nowoczesnego obiektu. Poinformowała równieŜ, Ŝe juŜ rozpoczęła się przeprowadzka, a jej harmonogram został zamieszczony w ulotce, którą dzisiaj przekazała Członkom Senatu.

4. Interpelacje
Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała

mgr Krystyna Długosz

Wyciąg z Protokołu Nr XXVI
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 24 listopada 2010 r.
…

1. Sprawy osobowe
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Andrzeja Rybarczyka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.
dr hab. inŜ. Jerzy Nawrocki, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Informatyki
Pan Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Następnie zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie wypowiedzi Pan Dziekan poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o jego pozytywne rozpatrzenie.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
– przedstawił pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie.
Komisja Skrutacyjna:
 dr inŜ. Adam Kadziński
 inŜ. Barbara Lewandowska
 dr inŜ. Henryk Woźniak
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
- 0
głosów niewaŜnych

Wyciąg przygotowała

mgr Krystyna Długosz

Wyciąg z Protokołu Nr XXVI
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 24 listopada 2010 r.
…

1. Sprawy osobowe
…
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Grzegorza Musielaka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.
dr hab. Andrzej Olszanowski, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej
Pan Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Następnie zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie wypowiedzi Pan Dziekan poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o jego pozytywne rozpatrzenie.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
– przedstawił pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
- 1
głosów niewaŜnych

Wyciąg przygotowała

mgr Krystyna Długosz

Wyciąg z Protokołu Nr XXVI
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 24 listopada 2010 r.
…

1. Sprawy osobowe
…
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Michała Wieczorowskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 5.
prof. dr hab. inŜ. Jan śurek
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Pan Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Następnie zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie wypowiedzi Pan Dziekan poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o jego pozytywne rozpatrzenie.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
– przedstawił pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 37 osób
głosów pozytywnych
- 35
głosów negatywnych
- 1
głosów wstrzymujących się
- 1
- 0
głosów niewaŜnych

Wyciąg przygotowała

mgr Krystyna Długosz

