Protokół Nr XXXV
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 21 września 2011 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
XXXV Posiedzenie Senatu w kadencji 2008–2012 podzielone zostało na dwie części – pierwszą
poświęcono uczczeniu pamięci prof. dr hab. Danuty Bauman z Wydziału Fizyki Technicznej.
Zmarłą poŜegnały władze uczelni, rodzina, przyjaciele i współpracownicy.
Rozpoczynając drugą część posiedzenia rektor serdecznie powitał nowych Członków Senatu
reprezentujących studentów, a mianowicie: Ewę Prochaskę z Wydziału InŜynierii Zarządzania,
Katarzynę Tamul z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, Dariusza Hałasa z Wydziału
Architektury oraz Przemysława Poszwę z Wydziału Fizyki Technicznej. Następnie:
1) wręczył nominacje:
• na stanowisko profesora zwyczajnego – prof. dr hab. inŜ. Joannie Józefowskiej oraz prof. dr.
hab. inŜ. Andrzejowi Mileckiemu;
• na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat – dr. hab. inŜ.
Marianowi Jósko;
• na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat – dr. hab. inŜ.
Pawłowi Kolwiczowi oraz dr hab. Erykowi Wolarzowi;
 w imieniu nowomianowanych podziękowania złoŜył prof. A. Milecki;
2) zapytał o 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 prof. dr. hab. inŜ. Wojciecha Grabowskiego
na stanowisko profesora zwyczajnego
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.
prof. J. Wojtkowiak
Dziekan Wydziału Budownictwa i InŜynierii Środowiska
Pan dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na recenzenta dorobku powołano prof. dr. hab. inŜ. Antoniego
Szydło z Politechniki Wrocławskiej. Następnie pan dziekan odczytał fragment recenzji a takŜe
przedstawił wyniki głosowania Rady Wydziału (na 32 uprawnionych: 28 głosów pozytywnych;
1 głos negatywny; 3 głosy wstrzymujące). Na zakończenie wypowiedzi zaapelował o pozytywne
rozpatrzenie przedstawionego wniosku.
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:
• inŜ. Barbara Lewandowska
• mgr Halina Nadybska
• dr inŜ. Paweł Idziak
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 0
- 1
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych
- 0
Wniosek
o mianowanie prof. dr. hab. inŜ. Marka Sozańskiego
na stanowisko profesora zwyczajnego
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.
prof. J. Wojtkowiak
Dziekan Wydziału Budownictwa i InŜynierii Środowiska
Pan dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Zaprezentował sylwetkę
Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski
i w zakresie kształcenia kadry. Na recenzenta dorobku powołano prof. dr hab. inŜ. Zbigniewa
Siwonia z Politechniki Wrocławskiej. Następnie pan dziekan odczytał fragment recenzji a takŜe
poinformował, iŜ Rada Wydziału w głosowaniu jednomyślnie poparła wniosek Kandydata. Na
zakończenie wypowiedzi zaapelował o pozytywne rozpatrzenie przedstawionego 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
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 36
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 2
głosów niewaŜnych
- 0
Wniosek
o mianowanie dr hab. Aliny Dudkowiak
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydatce zawiera Załącznik Nr 5.
prof. M. Drozdowski
Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej
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Pan dziekan przedstawił sylwetkę Kandydatki, przebieg Jej pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz 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 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
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
głosów niewaŜnych
- 1
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Marka Idziora
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 6.
prof. A. Hamrol
Rektor Politechniki Poznańskiej
Pan rektor przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek
naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie
wypowiedzi pan rektor zaapelował o pozytywne rozpatrzenie przedstawionego wniosku.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli
Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej
sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
prof. A. Iskra – wyraził swoje poparcie dla wniosku.
prof. M. Drozdowski – przybliŜył zebranym sylwetkę Kandydata zwracając uwagę na Jego bardzo
duŜe zaangaŜowanie w rozwijanie współpracy pomiędzy wydziałami.
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
głosów niewaŜnych
- 0
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Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Mariusza Głąbowskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 7.
dr hab. inŜ. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji
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, iŜ Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o pozytywne
rozpatrzenie przedstawionego 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
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 38
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych
- 0
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Grzegorza Danilewicza
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 8.
dr hab. inŜ. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji
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, iŜ Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o pozytywne
rozpatrzenie przedstawionego 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
- 38 osób
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głosów pozytywnych
głosów negatywnych
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych

- 37
- 1
- 0
- 0

Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Zbigniewa Nadolnego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 9.
dr hab. inŜ. K. Skowronek, prof. nadzw. PP
Dziekan Wydziału Elektrycznego
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, iŜ Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o pozytywne
rozpatrzenie przedstawionego 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
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 36
głosów negatywnych
- 1
głosów wstrzymujących się
- 1
głosów niewaŜnych
- 0

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim
2010/2011
JMR – przypomniał, iŜ Senatorowie mogli zapoznać się z pełnym tekstem sprawozdania, który
zamieszczony jest na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 10. Następnie omówił kilka,
szczególnie istotnych zagadnień, a mianowicie:
• sprawy ogólnouczelniane (m. in. przyjęcie Strategii Rozwoju Politechniki Poznańskiej do
roku 2020, otwarcie budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki);
• kształcenie (liczba studentów, kierunki i jakość kształcenia, studia doktoranckie);
• badania naukowe i prace rozwojowe;
• rozwój kadry naukowej (liczba publikacji, patenty i zgłoszenia patentowe);
• zatrudnienie (liczba pracowników);
• sukcesy pracowników i studentów;
• planowane i realizowane remonty i inwestycje;
• sprawy studenckie ze szczególnym uwzględnieniem kultury studenckiej;
• działania promocyjne;
• sprawy socjalne pracowników.
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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 2010/2011, co stanowi
treść Uchwały Nr 141 – Załącznik Nr 11.

3. Informacja nt. realizacji uchwał Senatu PP
JMR – przypomniał, iŜ wykaz uchwał podjętych przez Senat w roku akademickim 2010/2011
dostępny jest na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 12. 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 – ze względu na wyjątkową sytuację, jaką jest usprawiedliwiona nieobecność trzech
przewodniczących Komisji Senackich poprosił Senatorów o wyraŜenie zgody na przeniesienie
tego punktu obrad na następne posiedzenie.
Senat – wyraził zgodę na przeniesienie tego punktu obrad na następne posiedzenie.

5. Ustalenie ramowego programu posiedzeń Senatu
JMR – przypomniał, iŜ Senatorowie mieli moŜliwość zapoznania się z propozycją ramowego
programu posiedzeń na rok akademicki 2011/2012 (Serwis Senatu) – Załącznik Nr 13.
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 2011/2012 – Załącznik
Nr 14.
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6. Zaopiniowanie kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
JMR – poinformował, iŜ zgodnie z obowiązującymi przepisami Senat uczelni posiada uprawnienie
do wskazania Ministrowi Kandydatów na Członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pan
rektor przedstawił zaproponowane kandydatury – Załącznik Nr 15. Kończąc wypowiedź zapytał
o ewentualne uwagi.
mgr K. Długosz, Kierownik Biura Rektora – poinformowała zebranych, Ŝe przed rozpoczęciem
posiedzenia zgłoszono kandydaturę prof. dr hab. Jana Skowrońskiego do zespołu kierunków
matematyczno-fizyczno-chemicznych.
dr hab. inŜ. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP – zgłosił dodatkowo kandydaturę prof. dr hab. inŜ.
Wojciecha Kabacińskiego do zespołu kierunków technicznych.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 1
Senat – zatwierdził propozycję kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co
stanowi treść uchwały Nr 142 – Załącznik Nr 16.

7. Wniosek o ograniczenie prowadzenia dokumentacji przebiegu i wyników
studiów na Wydziale InŜynierii Zarządzania do protokołów i kart
okresowych osiągnięć studenta
prof. L. Pacholski – szczegółowo omówił wniosek Wydziału InŜynierii Zarządzania dotyczący
ograniczenia prowadzenia dokumentacji przebiegu i wyniku studiów do protokołów i kart
okresowych osiągnięć studenta. Intencją Wydziału jest, aby od zbliŜającego się roku
akademickiego nowoprzyjętym studentom nie wydawać juŜ indeksów.
dr hab. inŜ. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, Prorektor ds. Kształcenia (R1) – wyraził swoje
poparcie dla wniosku Wydziału InŜynierii Zarządzania.
JMR – podsumowując dyskusję poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 38 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 1
Senat – wyraził zgodę na ograniczenie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów na Wydziale
InŜynierii Zarządzania, co stanowi treść Uchwały Nr 143 – Załącznik Nr 17.
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8. Sprawa sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Palacza 18
JMR – przedstawił przyczyny, które stały się podstawą takiej decyzji, a mianowicie centralizacja
budynków uczelni na Kampusie Warta, a takŜe zły stan techniczny budynku i zarazem brak
funduszy na modernizację obiektu.
dr inŜ. J. Napierała, Kanclerz – przedstawił szczegóły dotyczące stanu prawno-budowlanego
nieruchomości wyznaczonej do sprzedaŜy.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
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 – wyraził zgodę na sprzedaŜ nieruchomości przy ul. Palacza 18, co stanowi treść Uchwały
Nr 144 – Załącznik Nr 18.

9. Sprawy bieŜące
JMR – poinformował, iŜ:
• 23 września br. odbędzie się na terenie Uczelni kolejna „Noc Naukowców”;
• inauguracja roku akademickiego 2011/2012, a zaraz po niej otwarcie Europejskiego
Centrum Bioinformatyki i Genomiki odbędzie się w czwartek 6 października br.;
• uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Kaczorkowi odbędzie
się 19 października br.
R1 – poinformował, iŜ:
• na stronach internetowych Uczelni opublikowana została informacja na temat zasad
przyznawania pomocy materialnej;
• zmiana zasad przyznawania przez Firmę Volkswagen stypendiów „Best from the Best”
dotyczyć będzie dopiero przyszłego roku akademickiego;
• do 10 października br. trzeba przesłać wnioski o przyznanie studentom stypendiów Ministra
za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.
prof. K. Nadolny, Prorektor ds. Ogólnych (R3) – poprosił o dostarczenie do Sekretariatu
Prorektorów rozplanowania obciąŜenia sal dydaktycznych.
inŜ. B. Lewandowska – zapytała o zasady przekazywania zainteresowanym pracownikom decyzji
o zmianach czy teŜ likwidacji poszczególnych działów. Poruszyła równieŜ tematykę przetargów
na sprzątanie budynków dydaktycznych PP.
Kanclerz – przybliŜył zebranym zakres działalności nowo utworzonych działów oraz nowe zasady
zatrudniania osób sprzątających.
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10. Interpelacje
Interpelacji nie zgłoszono.

XXXV Posiedzenie Senatu było ostatnim, w którym uczestniczyła mgr Halina Ganińska Dyrektor
Biblioteki PP, przed przejściem na emeryturę. Pan Rektor w imieniu członków Senatu podziękował
Pani Dyrektor za lata współpracy wręczając kwiaty i list gratulacyjny.

Protokołowała

mgr Katarzyna PoszelęŜna

