Protokół Nr XXXII
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 13 maja 2011 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych na XXXII, w kadencji 2008-2012,
posiedzenie Senatu, a następnie:
1) powitał obecnych gości tj. prof. dr. hab. Witolda Jurka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego, dyrektorów instytutów oraz kierowników katedr Politechniki Poznańskiej;
2) poinformował zebranych o planowanym przebiegu obrad. Posiedzenie składać się będzie
z dwóch części, z których pierwsza poświęcona zostanie zmianom w aktach prawnych dotyczących szkolnictwa wyŜszego, natomiast druga (z udziałem tylko członków Senatu) skupi się na
rozpatrzeniu spraw merytorycznych, takich jak:
• poparcie stanowiska Konferencji Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia Polskich
Uczelni Technicznych;
• utworzenie kierunku „inŜynieria biomedyczna”;
3) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Senat nie wnosi uwag i przystępuje do realizacji porządku obrad zgodnie z harmonogramem – Załącznik Nr 2.

1. Zmiany w ustawodawstwie
JMR – poprosił Wiceministra o zabranie głosu i udzielenie wyjaśnień w kwestiach, które szczególnie mocno niepokoją środowisko akademickie Politechniki Poznańskiej.
prof. W. Jurek – w swoim wystąpieniu poruszył wiele istotnych kwestii, w tym między innymi:
• cele, które przyświecały wprowadzeniu zmian do ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa
wyŜszego (problemy demograficzne, finansowanie nauki i szkolnictwa wyŜszego, rozwój
szkół niepublicznych itp.);
• planowany wzrost nakładów na naukę;
• funkcjonowanie uczelnianych systemów zapewnienia jakości kształcenia;
• przebieg kariery naukowej pracowników uczelni wyŜszych (aktywizacja pracy naukowej,
funkcja promotora pomocniczego itp.);
• rezygnacja z wystawiania uczestnikom studiów doktoranckich zaświadczeń ukończenia tych
studiów;
• polityka kadrowa w uczelniach (zatrudnienie na podstawie mianowania – tylko dla osób posiadających tytuł naukowy profesora, ograniczenie wieloetatowości);
• moŜliwość kształcenia na zlecenie pracodawców;
• komercjalizacja wyników badań naukowych (patent europejski);
• odpłatność za drugi kierunek studiów;
• pobieranie opłat za szkolenia;
• procedura nadawania uczelniom statusu „Know”.
Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; prof. W. Jurek; dr hab. inŜ. S. Trzcieliński, prof.
nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia (R1); dr hab. inŜ. A. Rakowska, prof. nadzw. PP, prorektor
ds. nauki (R2); prof. K. Nadolny, prorektor ds. ogólnych (R3); dr hab. inŜ. K. Alejski, prof.
nadzw. PP; dr hab. inŜ. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP; prof. J. śurek; prof. M. Domański;
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prof. E. Szczechowiak; dr inŜ. arch. A. Januchta-Szostak; mgr inŜ. J. Bancewicz; prof. W. Zwierzycki; poruszono takie kwestie jak:
• konieczność określenia przez uczelnie własnych rozwiązań, co do czasookresów związanych z uzyskiwaniem kolejnych awansów naukowych (stopnie doktora i doktora habilitowanego);
• stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy osobom, które ukończyły 65 rok Ŝycia;
• zasady finansowania działalności uczelni;
• parametryzacja uczelni;
• podwójne opodatkowanie konferencji;
• wprowadzenie dyplomu „joint diploma” (program Erasmus/Mundus);
• zasady nadawania tytułu zawodowego „inŜynier”;
• róŜnicowanie kosztochłonności studiów;
• jakość kształcenia na studiach I stopnia;
• kierunki zamawiane.

2. Poparcie stanowiska Konferencji Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia
Polskich Uczelni Technicznych
R1 – przedstawił stanowisko Konferencji Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia Polskich
Uczelni Technicznych dotyczące projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru
suplementu do dyplomu.
Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; R1; R2; prof. M. Drozdowski; dr hab. J. Nawrocki,
prof. nadzw. PP; dr hab. inŜ. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP; dr hab. inŜ. K. Skowronek,
prof. nadzw. PP; dr hab. inŜ. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP; prof. L. Pacholski; prof.
A. Iskra; dr hab. inŜ. A. Kasiński, prof. nadzw. PP; prof. K. Kozłowski; dr inŜ. P. Idziak; poruszono takie kwestie jak:
• nadawanie tytułu zawodowego magistra inŜyniera po ukończeniu II-go stopnia studiów;
• zbytnia liberalizacja moŜliwości nadawania stopnia zawodowego „inŜyniera” przez uczelnie nietechniczne, które nie spełniają standardów kształcenia na studiach technicznych;
• zasady naboru kandydatów na studia inŜynierskie.
JMR – podsumowując dyskusję poinformował, iŜ w związku z licznymi kontrowersjami, które
budzi omawiana problematyka, decyzja w sprawie poparcia stanowiska Konferencji Prorektorów zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Senatu.

3. Wniosek o utworzenie kierunku studiów inŜynieria biomedyczna
prof. J. śurek – przedstawił wniosek Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania o utworzenie
kierunku studiów inŜynieria biomedyczna. Pan Dziekan rekomendując Senatowi prośbę Rady
Wydziału zwrócił uwagę na cele, jakie przyświecały uruchomieniu tego kierunku, standardy
kształcenia i obsadę kadrową, a takŜe sylwetkę absolwenta.
prof. M. Kupczyk, Senacka Komisja ds. Kształcenia – przedstawił pozytywną opinię Senackiej
Komisji w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów.
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prof. L. Pacholski – wyraził swoje poparcie dla wniosku i zgłosił chęć współpracy przy prowadzeniu niektórych przedmiotów na tym kierunku uwzględniających na przykład projektowanie ergonomiczne.
Senatorowie: R1; prof. M. Domański, dr hab. inŜ. K. Skowronek, prof. nadzw. PP, dr hab. inŜ.
A. Kasiński, prof. nadzw. PP – wyrazili swoje poparcie dla wniosku.
JMR – poprosił Senatorów o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 33 osoby
głosów pozytywnych
- 33
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na utworzenie kierunku inŜynieria biomedyczna, co stanowi treść Uchwały
Nr 134 – Załącznik Nr 3.

4. Sprawy bieŜące
JMR – przypomniał, Ŝe w dniach od 25 do 27 maja Uczelnia będzie obchodzić „Dni Politechniki”.
Wśród zaplanowanych imprez jest promocja doktorska i habilitacyjna, nadzwyczajne posiedzenie Senatu połączone z wręczeniem odznaczeń pracownikom i emerytom Politechniki Poznańskiej, dzień sportu, uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Malińskiemu oraz piknik pracowniczy.

5. Interpelacje
Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała

mgr Katarzyna PoszelęŜna

