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NAGRODA ZA PUBLIKACJĘ
Artykuł autorstwa dr Edyty Marcinkiewicz
oraz dr hab. Filipa Chybalskiego, Prof. PŁ pt.
„A new proposal of pension regimes
typology: Empirical analysis of the OECD
countries”
uzyskał
międzynarodową
nagrodę European Network for Research on
Supplementary Pensions (ENRSP). Artykuł
został
wcześniej
opublikowany
w
czasopiśmie Journal of Economic Policy
Reform z bazy JCR. Jest on dostępny na
stronie tandfonline.com

PRZYPOMINAJKA
DLA STUDENTÓW
Jeśli chcecie Państwo przepisać ocenę z
przedmiotu, który zrealizowaliście w ramach wcześniejszych studiów - czas na założenie podania do dziekana mija z końcem marca. Po tym terminie podania takie nie będą
przyjmowane.
Podanie powinno być złożone na formularzu “wolne podanie do dziekana” i potwierdzone przez osobę prowadzącą zajęcia, iż efekty kształcenia obu przedmiotów
się pokrywają i ocena może zostać
przepisana.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO
SEMESTRU
Szanowni Państwo, przypominamy, iż w
trakcie semestru każdy pracownik powinien
wyznaczyć jeden dyżur w tygodniu dla
studentów, z którymi ma zajęcia. Oznacza
to, że czas dyżuru, zgodnie z zapisem
regulaminu studiów na PŁ (§15 pkt. 1.5),
musi być dostosowany do planu zajęć danej
grupy. Dla studiów niestacjonarnych dyżury
powinny być wyznaczane w weekendy
zjazdowe, lub w godzinach popołudniowych
(po godzinie 16).
Przypominamy także, że jeśli zajęcia nie
mogą się odbyć w wyznaczonym terminie,
należy je odrobić. Obowiązuje w tym przypadku procedura odrabiania zajęć dostępna
na wikampie w zakładce strefa pracownika ważne dokumenty dla pracowników OIZET.

Zdefiniowano główne obszary badawcze Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ
W dniu 30 listopada 2016 roku na Komisji Nauki przyjęto w ramach Planu Rozwoju Nauki
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Propozycje głównych, czterech kierunków badań
naukowych. Ich zdefiniowanie wiąże się również z realizacją celu 1.1.1. Strategii Rozwoju
Wydziału na lata 2015-2020. Obszary te zostały zaprezentowane poniżej.
Kierunek 1: Dynamiczne zarządzanie rozwojem organizacji
Zakres prac badawczych:
- zarządzanie w różnych rodzajach organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne,
organizacje niekomercyjne),
- zarządzanie strategiczne,
- przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami i MSP,
- praca kierownicza we współczesnych organizacjach,
- koncepcje, metody i narzędzia zarządzania (w tym metody ilościowe),
- zarządzanie kosztami, analiza wartości i sieci neuronowe w zarządzaniu,
- metodologia badań w naukach o zarządzaniu.
Kierunek 2: Relacje organizacja-otoczenie w przestrzeni zmian
Zakres prac badawczych:
- zarządzanie międzynarodowe,
- marketing,
- otoczenie biznesu – część badań zajmujących się bankami, finansowaniem organizacji,
komercjalizacją technologii, zewnętrznymi determinantami innowacyjności,
- zarządzanie w ujęciu regionalnym,
- badania ekonomiczne dotyczące różnych zagadnień makro- i mezoekonomicznych.
Kierunek 3: Rozwój i bezpieczeństwo kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Zakres prac badawczych:
- problematyka zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim,
- zastosowanie metod ilościowych w analizie systemów emerytalnych i ich reform,
- ergonomia,
- BHP,
- środowisko pracy, humanizacja, socjologia pracy, badania humanistów.
Kierunek 4: Inżynieria i kreowanie wartości systemów produkcyjnych
Zakres prac badawczych:
- zarządzanie produkcją, systemy wytwarzania
- zarządzanie jakością,
- ekologia przemysłowa (w tym np. badania hałasu),
- inżynieria produktu i opakowań,
- zarządzanie / logistyka inżynierska,
- badania inżynierskie w systemach produkcyjnych.

NAUKA MOVI(E)
W cyklu publikacji i filmów o charakterze
naukowym pojawily się już dwa wywiady z
naszym pracownikami. „O nostalgii w
marketingu głosem dr hab. inż. Magdaleny
Grębosz, prof. PŁ” oraz „O efekcie ropo
wśród polskich konsumentów” dr hab. inż.
Grzegorza Szymańskiego – zapraszamy do
lektury:
https://www.p.lodz.pl/pl/nauka-movie

Certyfikacja ISO 9001-2008
Na naszym wydziale od dawna pracujemy nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością.
Standard ISO 9001 jest rozpoznawalnym na całym świecie modelem zarządzania, który
kładzie nacisk na orientację na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników,
podejście procesowe, doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów,
zarządzanie relacjami. Jesienią 2016 roku postanowiliśmy poddać się niezależnej ocenie
zewnętrznej, by uzyskać jasny obraz naszego wydziału co do stopnia zaawansowania prac
oraz stopnia spełnienia wymagań tego standardu zarządzania.
30 grudnia 2016 roku jednostka certyfikująca DEKRA przyznała nam certyfikat
potwierdzający zgodność naszego systemu zarządzania ze standardem ISO 9001. Jest to
sukces nas wszystkich, ponieważ tylko zaangażowanie wszystkich pracowników mogło
przynieść tak spektakularny sukces.
Jesteśmy jedynym wydziałem w PŁ, który może posługiwać się certyfikatem ISO 9001

Nowa szata graficzna dla serwisu internetowego naszego Wydziału
Od kilku miesięcy trwa przygotowywanie nowej szaty graficznej serwisu. Główny pomysł to utworzenie stref dla każdego interesariusza
strony wydziału. Osobna strefa jest dla kandydata, osobna strefa dla pracowników ,dla studentów, dla biznesu i powstała jeszcze jedna
strefa oznaczona słowem naukowa. Wszystkie informacje, które dotyczą pojedynczego interesariusza są zebrane u niego w strefie.
Innym założeniem projektu jest oddzielenie części informacji, która dotyczy tylko i wyłącznie spraw organizacyjnych , spraw studenckich i
umieszczenie ich za hasłem. Treści organizacyjne i porządkowe nie będą łatwe do wyszukiwania przez wyszukiwarkę ponieważ będą
dostępne tylko i wyłącznie po zalogowaniu. Hasło logowania jest bardzo proste i napisane otwartym tekstem na stronie. W serwisie od
tej pory będzie więcej grafiki. Grafikę będziemy mogli dowolnie zmieniać. Zapewne zostanie ogłoszony konkurs otwarty do zgłaszania
samodzielnie zrobionych zdjęć, tak żeby ilustracje, które nam towarzyszą w każdej z sześciu stref zmieniały się corocznie, a może nawet
wraz z porami roku. Na uwagę zwraca też fakt dużej liczby odsyłaczy dostępnych na podstawowej stronie - daje to możliwości wyrobienia
sobie indywidualnych nawyków docierania do treści. Większość linków zebranych jest w stopce całego serwisu i w ten sposób można
poprzez używanie skrótów docierać od razu do wybranej informacji, a nie „przebijać się” przez zaawansowane menu.
W tej chwili jesteśmy w fazie współistnienia dwóch serwisów, czekamy aż użytkownicy kluczowi, czyli nauczyciele i administracja w
jednostkach naukowych zapoznają się z obsługą nowego serwisu. Po upływie ponad miesiąca serwisy zostaną zamienione i pierwszy,
który będzie się pokazywał to będzie serwis z nową szatą graficzną. W późniejszym terminie serwis obecny będzie przeniesiony do
archiwum i dostępny przez jeszcze jakiś czas tak żeby wszyscy ci, którzy przyzwyczaili się do pojedynczych linków mogli dotrzeć do
informacji według starych przyzwyczajeń.
J. Królikowski

Realizacja programu Erasmus+
Celem zmian w sposobie działania w ramach programu Erasmus+ na naszym wydziale jest m.in. zwiększenie mobilności studentów
(studia i praktyki) oraz pracowników, aktualizacja, zwiększenie i dostosowanie do potrzeb Wydziału oferty mobilności (umów
partnerskich) dla studentów oraz zwiększenie dostępności do aktualnych informacji dot. możliwości wyjazdu dla studentów i
pracowników. Zmiany te zostały wymuszone także przez zmiany organizacyjne na uczelni.
W ramach nowej struktury obsługi programu wskazano następujące osoby odpowiedzialne za poszczególne działania:
1. Wydziałowy Specjalista ds. Programu Erasmus+ - dr inż. Iwona Staniec (zadania: opracowanie planu promocji programu Erasmus+ na
Wydziale, promowanie mobilności studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ w trakcie wydarzeń wydziałowych oraz
ogólnouczelnianych, informowanie studentów oraz pracowników o możliwościach, zasadach i procedurach wyjazdów na studia i praktyki
Erasmus+, organizacja zajęć z udziałem nauczycieli z uczelni zagranicznych i spotkań z pracodawcami, współpraca z Opiekunami Umów,
stała współpraca z SUE).
2. Koordynator Programu Erasmus+ - dr Aleksandra Januszkiewicz (konsultowanie ze studentami efektów kształcenia, które studenci
powinni zrealizować w uczelni zagranicznej podczas okresu wymiany, zatwierdzanie Learning Agreement, konsultowanie i akceptowanie
zmian w nim, uznawanie efektów kształcenia, zatwierdzanie programu studiów studentów przyjeżdżających na PŁ na okres wymiany
studenckiej).
3. Wydziałowi Opiekunowie Umów (stały kontakt z partnerską uczelnią zagraniczną, współpraca z Komisją ds. Współpracy z Zagranicą w
zakresie zawierania i realizacji umowy, udzielanie studentom informacji i porad dotyczących możliwości wyjazdu na daną uczelnię
partnerską przed rekrutacją - przygotowanie aktualnej informacji o dostępnych miejscach na uczelni zagranicznej, w trakcie rekrutacji –
kwalifikacja studentów aplikujących na wyjazd na daną uczelnię, aktualizacja oferty PŁ dostępnej dla studentów przyjeżdżających, udział
w promocji mobilności w ramach danej umowy).
4. Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – przewodnicząca dr hab. inż. Magdalena Grębosz, prof. PŁ (opiniowanie propozycji zawarcia
umowy partnerskiej w ramach Erasmus+ (i innych) w zakresie wymiany studenckiej i pracowniczej oraz przekazywanie rekomendacji
Prodziekanowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, który podejmuje decyzję, określanie propozycji i potrzeb w zakresie zawierania
umów partnerskich w ramach Erasmus+).
5. Pracownik Dziekanatu – mgr Elżbieta Olszewska oraz pracownik biura CKM (przyjmowanie, przekazywanie dokumentów dotyczących
mobilności studentów Wydziału w zakresie studiów, współpraca z SUE, osoba do kontaktów administracyjnych w zakresie umów
partnerskich Wydziału).
6. Wydziałowy Koordynator Erasmusa ds. praktyk – mgr Michał Nowicki (informowanie studentów o możliwościach i zasadach udziału
w programie Erasmus+ dla praktyk, organizacja i prowadzenie procesu rekrutacji kandydatów na wyjazd, przeprowadzenie rekrutacji
studentów na praktyki, zdefiniowanie programu praktyk zaproponowanego przez instytucję przyjmującą, monitorowanie praktyk,
ewaluacja praktyk na podstawie sprawozdań, uznanie efektów uzyskanych podczas praktyk, przypisanie ETCS dla praktyk
nieobowiązkowych i obowiązkowych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z firmami poza granicami Polski celem pozyskania ofert
praktyk dla studentów, pozyskiwanie i udostępnianie miejsc praktyk dla studentów, przygotowanie oferty praktyk dla kandydatów
zagranicznych).
O. Makowska - O. Januszkiewicz

Nowy algorytm finansowania
W dniu 1 marca 2017 roku podczas posiedzenia 234 posiedzenia Rady Wydziału przedstawiono i omówiono problematykę źródeł
finansowania działalności Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zaprezentowano założenia dotyczące rozdzielenia
źródeł finansowania na dotację z budżetu państwa oraz wpłaty od studentów i innych jednostek uwzględniając konieczność finansowania
kosztów z odpowiednich źródeł. Zasadą przewodnią było przeniesienie i wdrożenie zasad finansowania z algorytmu podziału „Dotacji dla
uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych i utrzymaniem uczelni, w tym remonty” (zwanym dalej dotacją) do wewnętrznej
struktury Wydziału. Podstawowe zasady podziału dotacji wewnątrz Wydziału są następujące:
Na składnik sumy składają się:
1. Stała przeniesienia - 57%, która oznacza, że połowa przychodu z dotacji jest wynikiem przeniesienia 57% kwoty z zeszłorocznej,
przydzielonej na Wydział dotacji,
2. Składnik studencko – doktorancki – 40% - skorygowany: 42,1053%,
3. Składnik kadrowy – 45% - skorygowany: 47,3684%,
4. Składnik badawczy – 10% - skorygowany: 10,5263%,
Korekta składników Studencko-Doktoranckiego, Kadrowego oraz Badawczego wynika z faktu proporcjonalnego podziału 5% składnika
umiędzynarodowienia, który nie jest brany pod uwagę przy wewnętrznym podziale dotacji,
Zasady wyliczenia składnika studencko-doktoranckiego:
1. Do wyliczenia tego składnika zaliczamy wszystkie godziny za studiach stacjonarne realizowane na Wydziale łącznie z pracami
dyplomowymi i recenzjami na studiach stacjonarnych, uwzględniając jako przelicznik współczynnik kosztochłonności dla każdego z
kierunków.
2. W przypadku gdy któryś z pracowników nie wyrabia pensum na studiach stacjonarnych zostają one uzupełnione godzinami na studiach
niestacjonarnych oraz zlecanych przez inne jednostki PŁ (w tym IFE), do wysokości pensum, z uwzględnieniem przeliczników
kosztochłonności dla kierunków przypisanych i realizowanych na Wydziale.
Zasady wyliczenia składnika kadrowego:
1. Składnik Kadrowy wyliczany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającym rozporządzenie w
sprawie podziału dotacji z budżetu Państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu,
poza jednym wyjątkiem, gdy przychody z racji zatrudnienia profesora z zagranicy wyłączamy z przychodów do podziału jako składnik sumy
do podziału, a przekazujemy jednostce odrębnym składnikiem sumy.
Stan zatrudnienia do składnika kadrowego liczony jest jako średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku kalendarzowy.
Zasady wyliczenia składnika badawczego:
1. Składnik Badawczy wyliczany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającym rozporządzenie w
sprawie podziału dotacji z budżetu Państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
Jako uzupełnienie wypłat wynikających z podziału dotacji według nowego algorytmu przewiduje się tzw. „wypłatę listopadową”, w której
jednostka otrzymuje środki za:
1. Liczbę godzin wypracowanych na studiach niestacjonarnych (łącznie z pracami dyplomowymi i recenzjami), ponad pensum wraz z
przelicznikami: weekend, język obcy, duże grupy,
2. Same dodatki (weekend, język obcy, duże grupy) w przypadku, gdy godziny na studiach niestacjonarnych były wliczone w pensum i
uwzględnione w podziale dotacji,
3. Liczbę godzin wypracowaną na innych wydziałach, za które W9 otrzymał przychody w ramach obciążenia notami wewnętrznymi, poza
tymi godzinami, które były uwzględnione w ramach rozliczania pensum (wg algorytmu podziału dotacji),
4. Same dodatki (weekend, język obcy, duże grupy) w przypadku, gdy godziny wypracowane w innych jednostkach były wliczone w
pensum i uwzględnione w podziale dotacji,
5. Same dodatki za studia stacjonarne realizowane na Wydziale.
6. Wypłaty uwzględniać będą tzw. narzut pracodawcy obowiązujący przy zatrudnianiu pracowników zarówno na podstawie umowy o
pracę jak i umów cywilno-prawnych.
Nowy sposób podziału dotacji został jednogłośnie zaakceptowany przez Radę Wydziału.
M. Michalak
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