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KONKURS POWER
Nasza wydziałowa propozycja szkoleń z zakresu kompetencji dydaktycznych (4 moduły) zgłoszona w konkursie POWER odniosła, razem z innymi modułami, sukces i konkurs jest na etapie negocjacji umowy. Nasz
Wydział ma zarezerwowane 40 miejsc na
szkolenia.

Cele naukowe na rok 2017
Mając na względzie rozwój naukowy naszego Wydziału oraz konieczność realizacji założeń
strategii zostały zdefiniowane do realizacji cele naukowe na rok 2017 (oraz dodatkowego
celu do realizacji w perspektywie roku 2020). Cele są następujące:
1) Opublikowanie w 2017 roku co najmniej 1 publikacji za co najmniej 11 pkt
oraz
2) Opublikowanie w ciągu 4 lat co najmniej 1 monografii autorskiej (do 3 autorów) albo
publikacji na liście A MNiSW (występuje tu limit: w ciągu 4 lat do oceny można zgłosić
max 2 monografie autorskie)

ANKIETYZACJA
ZAJĘĆ I WYKŁADOWCÓW
Jak co semestr rusza ankietyzacja prowadzonych zajęć na Wydziale. Informacje uzyskane od Studentów będą podstawą do wyróżnienia najlepszych prowadzących zajęcia,
a także bliższego przyjrzenia się zajęciom i
prowadzącym, którzy uzyskali najniższe oceny. Opinia studentów jest bardzo ważna dla
władz wydziału i pozwoli na tworzenie środowiska sprzyjającego efektywnemu uczeniu się.
Ankiety będą dostępne dla studentów od
27.01 do 13.03.2017r.

GRANTY NCN - MINIATURA
Nowe, małe granty - obowiązek składania
wniosków ma każdy pracownik wydziału,
który aktualnie nie realizuje grantu jako
kierownik. Pod koniec roku mogą być
składane tylko wnioski o granty dziekana
przez osoby, które ubiegały się w NCN i nie
dostały.

Są to oczywiście cele minimalne - zachęcamy każdego do przekraczania tych celów!
Wyznaczone cele mają charakter indywidualny – w przypadku publikacji współautorskich
(z pracownikami z naszego Wydziału) liczbę publikacji odnosimy do swojego udziału w
autorstwie: np. publikacja za 11 pkt napisana przez 2 autorów = 1/2 realizacji celu.
Aby ułatwić realizację celów przyjmujemy, iż punktacja artykułów w czasopismach będzie
znana, zgodna z listą czasopism punktowanych MNiSW z 09.12.2016:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanychczasopism-na-2016-rok.html
Definicja monografii jest natomiast zgodna z rozporządzeniem parametryzacyjnym:
•

stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe;

•

przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

•

była poddana procedurze co najmniej 2 recenzji wydawniczych;

•

jest opatrzona właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy);

•
posiada objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (proponuję iść w kierunku
10 arkuszy – pow. 150 stron)
•
jest opublikowana jako książka lub odrębne tomy, których egzemplarze
obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, lub są opublikowane w
formie elektronicznej w Internecie;
•

posiada nr ISBN, ISSN lub DOI.

Wyznaczone cele wpisują się w szerszy program budowy świadomości publikacyjnej
pracowników, obejmujący zarówno konieczność prowadzenia badań w celu posiadania
materiału empirycznego do publikacji, jak również oderwanie publikacji od konferencji –
chodzi bowiem o to, by publikować bezpośrednio w czasopismach naukowych!

Pracowniku naukowy - czy wiesz, że?
Na stronie www.conferencealerts.com można znaleźć wiele informacji o interesujących konferencjach zagranicznych w podziale tematycznym m.in. na zarządzanie,
ekonomię, bankowość i finanse, marketing,
a także w obszarze inżynierii i technologii.
Dodatkowo istnieje możliwość subskrypcji
wybranych tematycznie konferencji – dzięki
temu informacje o określonych wydarzeniach będą przychodziły bezpośrednio na
Państwa skrzynkę mailową.

Wizyta na Uniwersytecie Stanowym w Nowogrodzie
Od 16 do 19 stycznia Uniwersytet Stanowym w Nowogrodzie odwiedzili przedstawiciele
Politechniki Łódzkiej, w tym dr inż. Iwona Staniec pracownik naszego Wydziału. Podczas
serii spotkań z władzami Uniwersytetu Stanowego, ustalono zasady współpracy obu
uczelnii oraz wymiany studentów. Spotkania dotyczyły także przygotowania nowych
propozycji wspólnego projektu w ramach programu "Erasmus +".
więcej: http://www.novsu.ru/news/78535/

SEMINARIUM NAUKA NA START

Budżet zadaniowy - sukces

We wtorek, 04.04.2017 organizujemy na
naszym Wydziale II Seminarium Naukowe z
cyklu „Nauka na Start” pt. „Współczesne zarządzanie w dynamicznym otoczeniu”. Na
spotkaniu istnieje możliwość zaprezentowania swoich koncepcji i wyników prac w ramach sesji:
•
habilitacyjnej – dedykowanej naukowcom przygotowującym prace habilitacyjne,
•
doktorskiej – dla asystentów i doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie,
•
badawczej – dla pracowników nauki
aplikujących o granty naukowo-badawcze.
Seminarium organizowane jest we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Udział jest bezpłatny, jednak z
uwagi na jednodniową formułę wydarzenia
liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie
zapraszamy do zgłaszania udziału w seminarium do 10.03.2017 poprzez stronę
internetową: www.naukanastart.matejun.pl

Nasze zadanie pt. “Doskonalenie kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej oraz
szkolenia i warsztaty dla pracowników Politechniki Łódzkiej, podnoszące ich kompetencje
i wiedzę niezbędną do realizacji zadań w zmieniającym się otoczeniu instytucjonalnoprawnym uczelni” zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu zadaniowego
w roku 2017.
Projekt został połączony z projektem Działu Rozwoju Uczelni, ale Wydział Organizacji i
Zarządzania uzyskał pełną, wnioskowaną kwotę. W ramach projektu realizowane będą
szkolenia z następujące obszarów tematycznych: zarządzanie strategiczne (zadanie to
będzie realizowane przez Katedrę Zarządzania), zarządzanie zasobami ludzkimi oraz
zarządzanie projektami (zadanie to będzie realizowane przez Katedrę Systemów
Zarządzania i Innowacji), zarządzanie jakością (zadanie to będzie realizowane przez
Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki), zarządzanie finansami (zadanie to będzie
realizowane przez Zakład Ekonomii), obszar komunikacji, negocjacji i rozwiązywania
konfliktów (zadanie to będzie realizowane przez Katedrę Integracji Europejskiej i
Marketingu Międzynarodowego) oraz wybrane aspekty prawne w zarządzaniu w
jednostce publicznej (zadanie to będzie realizowane przez Zakład Podstaw Techniki i
Ekologii Przemysłowej).

SESJA - informacje organizacyjne
Zimowa sesja egzaminacyjna obejmuje dwa okresy - 25.01.2017r. - 05.02.2017r. i
13.02.2017r. - 19.02.2017r.
W okresie od 6 do 12 lutego trwają wakacje zimowe.
Semestr letni rozpoczyna się 27 lutego 2017r.
Terminy obligatoryjne:
Ostateczny termin wprowadzania ocen do systemu - 20.02.2017r. godz. 12.00.
•
Sprawdzanie ocen przez studentów i ich poprawianie do 22.02.2017r. godz. 18.00.
•
Termin dostarczania protokołów do dziekanatów przez prowadzących zajęcia 23.02.2017r. godz. 14.00.
Przypominamy, iż prowadzący zajęcia mają obowiązek wpisywać oceny do systemu
niezwłocznie po ich wystawieniu.

Pracowniku naukowy - czy wiesz, że? •
26 stycznia 2017 ukazał się ujednolicony
(uniwersalny) wykaz czasopism punktowanych na potrzeby parametryzacji jednostek
naukowych przeprowadzanych w 2017 r.
Wykaz można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/ujednoliconywykaz-czasopism-naukowych/wykazczasopism-naukowych-zawierajacy-historieczasopisma-z-publikowanych-wykazow-zalata-2013-2016.html.

Informacja dla promotorów prac dyplomowych - oceny z seminarium dyplomowego
powinny być wystawione do końca sesji - 19.02.2017r., zaś fakt przyjęcia pracy
dyplomowej do końca semestru zimowego, czyli do dnia 26.02.2017r. Biorąc pod uwagę
blokadę terminala ZTN, zaliczenie pracy dyplomowej musi być zgłoszone mailowo do pani
Małgorzaty Guminiak (malgorzata.guminiak@p.lodz.pl), która wprowadzi ocenę do
systemu.
Podania o powtarzanie semestru dyplomowego, lub przedłużenie terminu składania
pracy dyplomowej muszą być złożone do 26.02.2017r.

Harmonogram wydziałowych seminariów naukowych w roku akademickim 2016/2017
Uprzejmie przypominamy o seminariach naukowych organizowanych co miesiąc na naszym Wydziale. Seminaria odbywają się w środy, w
godzinach 8.30 – 10.00 w sali oz-2 w następujących terminach:
Miesiąc
Seminarium naukowe (jednostka organizująca)
środy, godz. 8.30 – 10.00
Marzec 2017

08.03.2017 (K-91)

Kwiecień 2017

12.04.2017 (I-910 ZE)

Maj 2017

17.05.2017 (I-910 ZPTEP + ZNH)

Czerwiec 2017

(wolne, ew. doraźne seminarium)

Lipiec 2017

-

Wrzesień 2017

(wolne, ew. doraźne seminarium)

Imię i nazwisko prelegenta oraz tytuł wystąpienia należy przekazać Markowi Matejunowi (matejun@p.lodz.pl) co najmniej 2 tygodnie
przed seminarium.

NAUKA MOVI(E) – EFEKT ROPO
W ostatnią środę w ramach cyklu
wywiadów „Nauka Movi(e)” z pracownikami
Politechniki Łódzkiej ukazał się wywiad z
Grzegorzem Szymańskim na temat wpływu
efektu ROPO na handel internetowy.
https://www.p.lodz.pl/pl/nauka-movieefekcie-ropo-wsrod-polskich-konsumentowdr-hab-inz-grzegorz-szymanski

Sztab WOŚP na Wydziale
W tym roku po raz 10 Sztab Wydziału Organizacji i Zarządzania brał udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Szefem sztabu była nasza studentka Taida Dziadczyk.
Odliczyło się 160 wolontariuszy, w tym do sztabu zgłosiło się 15 studentów. Ponadto
liczna grupa studentów oraz absolwentów pomagała w organizacji i pracy sztabu. Byli to
między innymi Dagmara Cieślak, Ewelina Chlebicz, Anna Banasiak, Karolina Klimkiewicz,
Karolina Kołacz, Daniel Komorowski, Aleksandra Mikina, Piotr Grabowski, Wiktor Welfe
oraz grupa studentów wraz z opiekunami z SKN Ludzie - Biznes - Technologie. Jeśli chodzi
o absolwentów, którzy co roku angażują się w organizację WOŚP na naszym Wydziale są
to Daniel Morawiak, Bartosz Jarosik, Piotr Wolankiewicz i Anna Sowińska Wolankiewicz.

W tym roku współpracowaliśmy z:
1. Kluby motocyklowe
• Ap Motopasja
• Berserkers
• Dark Squadron
które łącznie wystawiły około 25-30 motocykli
2. Studenckie SKN Miłośników Motoryzacji Koło Naukowe Miłośników Motoryzacji z Wydział Mechaniczny PŁ wystawiło dwa pojazdy:
• Iron Warriors
• Lodz Solar Team - Bolid Solarny
3. Koło Naukowe Podstawowych Problemów Techniki PŁ - Nysa Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
4. tejsted
5. USAuta
6. Se-ma-for Muzeum Animacji (SMA), którzy prowadzili zbiórkę w placówce i częstowali wolontariuszy gorącą herbatą
7. Widzewski Dom Kultury "Ariadna", który prowadził koncert i występy na rzecz WOŚP, wolontariusze WOiZ PŁ prowadzili tam zbiórkę
8. Solo Pizza, Pizza Hut, Pizzeria Fiero, Finestra
9. Stołówka Serenissima Polska
10. Restauracja Gęsi Puch
11. Restauracja Bar Politechnika
12. Klub Lordis
13. Hypnos Studio Snu
- sieć salonów firmowych MK Foam Materace Koło
14. Fiero Widzew i Fiero Retkinia
15. Gimnazjum nr 37
16. Zespołem Szkół Politechniki Łódzkiej
17. Mentor Cosmetic.
Dodatkowo po południu i wieczorem władze Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ wraz studentami ubrani w
togi kwestowali na rynku Manufaktury (byli prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni, prof. dr hab.
Grzegorz Bąk prorektor ds. kształcenia, dr hab. inż. Witold Pawłowski prorektor ds. studenckich, doc. dr inż. Marek Sekieta –
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia, dr inż. Jakub Miszczak - prodziekan ds. Studenckich WBAIŚ, dr inż. Aleksandra Makowska prodziekan ds studenckich WOIZ)
Sztab zebrał ponad 200 tys złoty. Jest to około 30% więcej niż w roku poprzednim.
Serdecznie gratulujemy.

Z przymrużeniem oka
Wykładowca do studenta, którego złapał na
ściąganiu podczas kolokwium:
- Mimo to, jestem pewien, że jest Pan
uczciwym i inteligentnym człowiekiem.
- Dziękuję Panie Profesorze, gdyby nie fakt,
że jestem uczciwy, to odwzajemniłbym
komplement.

Rada Biznesu
W dniu 11 stycznia 2017 roku odbyło się
inauguracyjne spotkanie Rady Biznesu Wydziału Organizacji i Zarządzania. W Radzie
zasiadają prezesi i dyrektorzy generalni 18
przedsiębiorstw z Łodzi i województwa łódzkiego. W trakcie spotkania omówiono obszary współpracy naukowej, edukacyjnej,
doradztwa biznesowego, oraz działań z zakresu promocji. Wybrano także Przewodniczącego oraz członków Prezydium Rady. Rada Biznesu stanowić będzie płaszczyznę wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy praktyką gospodarczą a nauką, służąc interesom wszystkich stron.
Kolejnym krokiem będą wizyty władz Wydziału w poszczególnych firmach, w celu
doprecyzowania szczegółów dalszej współpracy.
Więcej szczegółów w najbliższym wydaniu
„Życia Uczelnii”.

XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim
27 marca 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka
Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace
magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas
nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.
Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
1) nauk humanistycznych i społecznych;
2) nauk przyrodniczych i ścisłych;
3) nauk technicznych;
4) nauk o zdrowiu i medycznych;
5) sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem
łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego,
gospodarczego lub kulturalnego regionu.
Termin i miejsce składania prac
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 27 marca
2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302
lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al.
Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego
Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę
internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz
Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się
Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i
Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
●

Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, joanna.ciejek@lodzkie.pl

●

Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl
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