W9 BIULETYN
UZYSKANA AKREDYTACJA
Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji prowadzony przez WOiZ otrzymał
od Państwowej Komisji Akredytacyjnej same oceny 5, we wszystkich ocenianych
kategoriach, na obu poziomach kształcenia.
Akredytacja została przeprowadzona na początku lutego 2016. To już druga pozytywna
akredytacja, w ubiegłym roku uzyskaliśmy
także wysokie oceny na kierunku Zarządzanie.
Zadaniem Komisji PKA jest monitorowanie
jakości kształcenia i akredytacja kierunków
studiów wyższych w Polsce.

INAUGURACJA WOiZ
odbyła się 24 września 2016 r. o godz.
10:00 w audytorium im A. Sołtana, przy ul.
Stefanowskiego 1/15.
Wykład inauguracyjny pt.: "Facebook i
wszystko jasne" wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Szymański z Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji na Wydziale Organizacji i
Zarządzania PŁ.
Dziękujemy wszystkim za udział.

Informacje dla studentów
Uruchamiamy
październikową
akcję
składania podań o pomoc materialną
(pokój 46).
Od tego roku Prodziekan ds studenckich
będzie przyjmował także w niektóre soboty
zjazdowe. Zaczynamy od 24 września 2016r.
w godzinach 13.00-15.00. Kolejne terminy
dostępne na internetowej stronie wydziałowej.
Dziekanat obecnie obsługuje w różnych
godzinach różne kierunki, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi na stronie
WWW.
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Przypomnienie o obowiązku wpisywania swoich publikacji do systemu PBN
Przypominamy wszystkim o obowiązku wpisywania swoich publikacji do systemu PBN:
http://www.pbn.nauka.gov.pl/ Jest to bardzo ważne, ponieważ wyłącznie w oparciu o te
wpisy będzie odbywać się ocena parametryczna naszego Wydziału. Jeśli jakaś publikacja
nie zostanie zgłoszona w PBN to nie będzie ona wykazana w naszym dorobku! Ponadto
proszę pamiętać o wpisywaniu najnowszych publikacji na bieżąco.
Dla osób, które mają trudności techniczne przygotowaliśmy instrukcję wpisywania
publikacji do PBN, która jest dostępna na stronie: http://www.param.matejun.pl/

N0 = 0
Przekazujemy dobrą wiadomość, iż w najbliższej parametryzacji liczba N0 dla naszego
Wydziału będzie równa zero! Liczba N0 to liczba pracowników naukowo-dydaktycznych,
którzy nie opublikowali w okresie 2013-2016 żadnej publikacji naukowej. Zmniejszenie tej
liczby sprawia, iż do oceny naszego Wydziału możemy zgłosić więcej publikacji i przez to
dostaniemy większą liczbę punktów. Natomiast bardzo prawodobne jest, że liczba N
wyniesie 3.

Akcja Parametryzacja - efekty:
Dzięki staramiom i współpracy z Wydawnictwem PŁ udało się wydać 3 rozprawy
habilitacyjne:
1. Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
– podejście strategiczne, Marek Matejun,
2. Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, Anna Adamik,
3. Co-branding – koncepcja i uwarunkowania, Magdalena Grębosz.
Parametryzacja jednostek naukowych, która będzie w roku 2017, opiera się w znacznej
mierze na ocenie monografii publikowanych przez pracowników jednostki. Nasz Wydział
musi zgłosić 92 monografie, jeśli ma otrzymać kategorię A. W latach 2013-2016 zostało
opublikowanych 47 monografii, które opracowało 28 pracowników. Prawdziwym liderem
jest tutaj prof. dr hab. Andrzej Szymonik, który jest autorem 10 książek. W czołówce
znajdują się również dr Sebastian Bakalarczyk (4 monografie) oraz prof. dr hab.
Agnieszka Baruk i prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (po 3 książki).
W związku z akcją “Parametryzacja” zgłoszono kolejne 20 monografii z czego się bardzo
cieszymy! Biorąc pod uwagę sytuację naszego Wydziału i silną konkurencję ze strony
innych uczelni, każda publikacja jest bardzo istotna. Niezbędne jest zgłoszenie jeszcze 25
monografii w tym roku. Prosimy zgłaszać monografie w systemie parametryzacyjnym:
http://www.param.matejun.pl/ lub bezpośrednio do dr. hab. Marka Matejuna.

Inne
W środy od 8 do 10 wszyscy pracownicy i studenci nie mają zajęć. Zrobiliśmy to, by
wszyscy mieli wolne ‘okno’ na spotkania: zebrania w jednostkach, zebrania wydziału,
zebrania komisji itd. Ułatwi to planowanie tego rodzaju wydarzeń. Oznacza to, że mamy
wówczas do dyspozycji wszystkie sale i można je będzie wykorzystać. Wreszcie będzie
można zrealizować w planowy sposób wiele spotkań, w których wszyscy pracownicy i
studenci będą mogli wziąć udział.

ZARZĄDZANIE WYDZIAŁEM W KADENCJI 2016-2020
Na podstawie par. 18., ust. 3. Statutu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 kwietnia 2015r. ustalono zakres odpowiedzialności Dziekana i
Prodziekanów Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ w kadencji 2016-2020.
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania kieruje działalnością jednostki przy pomocy następujących prodziekanów:
Prodziekana ds. Edukacji,
Prodziekana ds. Studenckich,
Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
Prodziekana ds. Organizacji i Rozwoju.
Prodziekani są zastępcami Dziekana. Pierwszym zastępcą Dziekana jest Prodziekan ds. Edukacji. Pierwszy zastępca Dziekana zastępuje
Dziekana w czasie jego nieobecności i w tym czasie wykonuje obowiązki i uprawnienia Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Do głównych obszarów odpowiedzialności Dziekana należeć będzie :
 przewodniczenie Radzie Wydziału i organizacja jej pracy,
 kierowanie gospodarką finansową Wydziału,
 realizacja polityki osobowej Wydziału,
 reprezentowanie Wydziału na zewnątrz,
 zapewnienie realizacji uchwał Rady Wydziału,
 powoływanie komisji i pełnomocników,
 dysponowanie środkami finansowymi Wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Wydziału,
 sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jednostek oraz podejmowanie działań niezbędnych do ich prawidłowego
funkcjonowania,
 nagrody i odznaczenia,
 inne działanie niezbędne do realizacji procesu zarządzania Wydziałem.
Do głównych obszarów odpowiedzialności Dziekana ds. Edukacji należeć będzie:
 organizacja procesu kształcenia na Wydziale,
 restrukturyzacja programów studiów,
 współpraca z zagranicą w zakresie kształcenia i organizacja procesu podwójnego dyplomowania,
 organizacje studenckie, samorząd studencki oraz inne sprawy samorządowe i wychowawcze, koła naukowe,
 rozwój kompetencji dydaktycznych wśród nauczycieli.
Do głównych obszarów odpowiedzialności Dziekana ds. Studenckich należeć będzie :
 organizacja i administrowanie przebiegiem studiów,
 rekrutacja na studia,
 nadzór nad praktykami i stażami studenckimi,
 nadzór nad podwójnym dyplomowaniem,
 sprawy studentów niepełnosprawnych, współpraca z Biurem Karier i Biurem Osób Niepełnosprawnych,
 pomoc materialna, stypendia studentów, kredyty studenckie,
 sprawy dyscyplinarne studentów.
Do głównych obszarów odpowiedzialności Dziekana ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej należeć będzie :

realizacja strategii naukowej Wydziału,

zarządzanie rozwojem naukowym Wydziału,

nadzór nad realizacją przewodów doktorskich,

polityka wydawnicza Wydziału,

projekty badawcze w ramach programów krajowych i międzynarodowych,

konferencje i sympozja naukowe.
Do głównych obszarów odpowiedzialności Dziekana ds. Organizacji i Rozwoju należeć będzie:

zarządzanie jakością,

zarządzanie infrastrukturą wydziału i inwestycje,

sport akademicki,

nadzór nad biblioteką wydziałową,

operacjonalizacja działań kolegium dziekańskiego,

społeczna odpowiedzialność Wydziału,

współpraca z interesariuszami w zakresie rozwoju Wydziału,

promocja Wydziału,

audyt wewnętrzny w obszarze jakości i kształcenia.

NOWE KONKURSY NCN

Komisje Rady Wydziału

Ruszyła dwunasta już edycja konkursów
OPUS, PRELUDIUM i SONATA, w których do
zdobycia jest 330 mln zł. Oprócz tego trwa
nabór do dwóch programów międzynarodowych BEETHOVEN i ostatniej edycji konkursu POLONEZ. Na współpracę międzynarodową Centrum przeznaczy 60 mln zł.

Wydziałowa Komisja ds. Budżetu i Finansów

OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do
realizacji tych projektów,
PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień naukowy doktora,
POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Przygotowywanie wniosków dotyczących finansów Wydziału
W skład Komisji wchodzą kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziałowi oraz
kierownik administracyjno - techniczny.

Wydziałowa Komisja ds. Nauki
Wsparcie i operacjonalizacja strategii rozwoju naukowego Wydziału
W skład Komisji ds. Nauki wchodzą wszyscy samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni
w W9 w pełnym wymiarze czasu pracy. Przewodniczącym komisji jest Prodziekan ds.
Nauki dr hab. inż. Marek Matejun, a obsługą administracyjną zajmie się mgr Izabela
Grabowska.

Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich
Nadzór nad realizacją bieżącej działalności związanej z przeprowadzaniem przewodów
doktorskich według ram prawnych zdefiniowanych przez Ministerstwo Edukacji i
Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczącym jest Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Marek
Matejun. Obsługą administracyjną zajmie się pracownik dziekanatu mgr Izabela
Grabowska.

Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału
Do głównych zadań Komisji należy organizowanie, kontrolowanie i koordynowanie procesu przebiegu głosowań na Radzie Wydziału. Przewodniczącą Komisji jest dr inż. Iwona
Wilk, a w jej skład wchodzą jeszcze dr Maciej Szczepańczyk oraz Alicja Musiał-Paczkowska

PRZEWODY DOKTORSKIE

Aktualne wyniki rekrutacji na Wydziale

Na Wydziele OiZ nadano stopień naukowy
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie
nauk o zarządzaniu Bartoszowi Zamarze.
Otwarto także 2 nowe przewody doktorskie: mgr inż. Daniela Marciniaka oraz mgr
Anny Marszal.

Kierunek IBP jako jedyny w pierwszym etapie został całkowicie wypełniony na studiach
stacjonarnych. Obecnie liczba przyjętych (wybór WOiZ w pierwszym priorytecie) na
pierwszy stopień, studia stacjonarne: ZIP – 141, IBP – 34, IZ - 72, Z lic. – 68, M lic. – 33,
studia niestacjonarne ZiIP – 64, IZ – 27. Natomiast na II stopień: stacjonarne ZiIP – 139, Z
– 68 oraz niestacjonarne Z – 31, ZiIP – 130.
W sumie w pierwszym priorytecie wybrało nas 590 kandydatów, we wszystkich
priorytetach liczba kandydatów wyniosła 2799.

CIEKAWOSTKI PŁ
Zakończyły się prace zabezpieczające po
pożarze dachu rektoratu PŁ. Remont może
potrwać kolejne 2 lata.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum Politechniki Łódzkiej uzyskali najlepsze, w województwie łódzkim, oceny na teście końcowym z matematyki oraz historii i wiedzy o
społeczeństwie.

Inauguracja nowego roku akademickiego na PŁ
Przemarsz barwnego orszaku pracowników i studentów PŁ oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem założyciela i pierwszego rektora PŁ,
prof. Bohdana Stefanowskiego, poprzedzi uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 w Politechnice Łódzkiej.
Posiedzenie Senatu z udziałem licznie zaproszonych gości odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 11.00 w audytorium im. A. Sołtana,
ul. Stefanowskiego 1/15.

IKAR JAKOŚCI
IKAR JAKOŚCI to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny
zarządzania. Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum
Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach (http://jakoscroku.pl/ikarjakosci/).
Konkurs realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych na adres
Fundacji Qualitas przez promotorów obronionych prac.
IKAR JAKOŚCI skierowany jest do absolwentów studiów zarówno pierwszego, jak i
drugiego stopnia.
Z informacji ze strony konkursu: „Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie do dnia
30 października 2016 roku. Prace biorące udział w konkursie należy składać wyłącznie
drogą mailową na adres podany na stronie www.jakoscroku.pl w zakładce IKAR JAKOŚCI
wraz z wymienioną uzupełniającą dokumentacją.”

WYNIKI ANKIET STUDENCKICH
ZA SEMESTR ZIMOWY 2015/2016
Wśród przedmiotów i wykładowców, którzy
w ankietach uzyskali pozytywne oceny są:
•Etyka w zarządzaniu - dr Joanna Sośnicka
•Innowacje - dr inż. Robert Blażlak
•Innowacje w reklamie –
dr hab inż. Grzegorz Szymański
•Logiczne podstawy myślenia i komunikacjidr Joanna Sośnicka
•Zarządzanie marką - dr inż. Robert Blażlak
•Technologia informacyjna –
dr inż. Agnieszka Pietras

Możliwość zakupu oprogramowania antywirusowego
Po wielu latach korzystania do ochrony komputerów Politechniki Łódzkiej, a w tym
komputerów Wydziału Organizacji i Zarządzania z kompleksowych rozwiązań firmy ESET
można z całą pewnością zarekomendować do użytku domowego pracowników Wydziału
OiZ PŁ produkt ESET Smart Security. Odznacza się on prostotĄ instalacji, małym zużyciem
zasobów komputera do jego obsługi, szybkością i skutecznością działania, nie wymagając
przy tym specjalistycznej wiedzy do jego konfiguracji. Dla użytkowników zaawansowanych pozwala na szeroką konfigurację firewalla, tworzenie własnych reguł i stref
ochrony na danej maszynie. Codzienne aktualizacje pomagają w przeciwdziałaniu nowym
zagrożeniom. Ewentualne pytania szczegółowe o procedurę zakupu proszę kierować do
Darka Hryniewieckiego.
Ceny oprogramowania:
ESET NOD32 Antivirus - podstawowa ochrona
Licencja 1 rok 1 użytkownik - 49,00 zł brutto
ESET Smart Security - zaawansowana ochrona
Licencja 1 rok 1 użytkownik - 69,00 zł brutto

•Finanse przedsiębiorstw – dr W. Luciński
Aby zwiększyć zwrotności ankiet od studentów w tym semestrze zostaną przekazane
studentom listy z podziękowaniem za udział
w badaniu. Wedlug nowych wytycznych
każdy nauczyciel co najmniej raz w roku
musi być poddany ocenie.

Link do sklepu: http://www.lepiej-sie-zabezpiecz.pl/client.php?
Hasło dla pracowników OiZ: 17IGmDBr
Do rejestracji licencji dopuszczone zostały adresy e-mail tylko z następujących domen:
@p.lodz.pl
@dokt.p.lodz.pl
@edu.p.lodz.pl
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