W9 BIULETYN

Nr 3 (3)
28.11.2016

Pracowniku naukowy - czy wiesz, że?
Formalna różnica między czasopismem/artykułem w czasopiśmie oraz monografią/
rozdziałem w monografii wiąże się z nadaniem odpowiedniego identyfikatora wydawniczego. W przypadku monografii nadawany jest numer ISBN (International Standard Book Number), który jednoznacznie
identyfikuje określoną książkę. Natomiast
czasopisma opatrzone są numerem ISSN
(International Standard Serial Number),
który jest podawany na każdym kolejnym
wydaniu określonego czasopisma. Jeśli więc
mamy wątpliwość, czy nasza publikacja
ukazała się w monografii czy w czasopiśmie
wystarczy zobaczyć, jaki numer widnieje na
wydaniu i na tej podstawie możemy określić
charakter naszej publikacji. Warto zwrócić
uwagę, iż czasem, np. w przypadku zagranicznych materiałów konferencyjnych stosuje się oba numery – ISBN i ISSN. Wtedy możemy sobie wybrać, czy traktujemy tę publikację jako rozdział w monografii czy jako
artykuł w czasopiśmie w zależności od tego,
co jest dla nas bardziej korzystne z punktu
widzenia oceny naszego dorobku!.

21 DNI DLA DYPLOMANTÓW
Student ma 21 dni na złożenie dokumentów
po oddaniu promotorowi pracy dyplomowej i uzyskaniu wszystkich przewidzianych
programem studiów wpisów. Jeśli w ciągu
21 dni nie złożył egzemplarza pracy wraz z
wymaganymi dokumentami do sekretariatu
jednostki, w której zatrudniony jest promotor, to ocena jest wycofywana z SIDa, a student ma niezaliczony semestr i płaci za jego
powtarzanie.

KALENDARZ WYDZIAŁOWY
Na stronie wydziałowej został opublikowany
kalendarz ze wszystkimi ważnymi wydarzeniami wydziału. Wszelkie eventy proszę
zgłaszać do Darka Hryniewieckiego.

Przyjęcie Polityki Jakości i wdrażanie ISO 9001:2009
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej przyjął w dniu 16 listopada 2016
roku, na 229 posiedzeniu Rady Wydziału politykę jakości. Dokument zbieżny z
przygotowaną w 2015 roku strategią Wydziału, pozwala ubiegać się naszej jednostce o
uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Uzyskanie certyfikatu
byłyby olbrzymim sukcesem naszego Wydziału, nie tylko w skali Politechniki Łódzkiej, ale
także w skali wszystkich uczelni Państwowych w Polsce. Treść dokumentu zaprezentowana jest poniżej.

POLITYKA JAKOŚCI
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Misją Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej jest stworzenie kadrze
naukowo-dydaktycznej możliwości ciągłego rozwoju, studentom i słuchaczom
zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu
organizacji i zarządzania, a środowiskom gospodarczym udzielanie wsparcia w rozwoju
szeroko rozumianych kompetencji biznesowych.
Wydział chce budować swoją wyrazistą tożsamość naukową i dydaktyczną wzmacniając
potencjał kadrowy, a także rozwijać postawy etyki, rzetelności naukowej i dydaktycznej.
Wprowadzanie nowej jakości badań naukowych i kształcenia oraz współpracy z otoczeniem, jest realizowane poprzez ciągłe doskonalenie procesów naukowo-badawczych,
realizowania kształcenia oraz zleconych usług.
Nadrzędnym celem Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ jest osiągnięcie statusu
wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego, z pełnymi uprawnieniami akademickimi.
Drogą do jego osiągnięcia jest wykorzystanie posiadanych przez Wydział zasobów do
realizacji wyznaczonych celów strategicznych:
1.

kompetentna kadra i osiągnięcia światowych standardów w nauce,

2.

wysoki poziom kształcenia i nowoczesna oferta dydaktyczna,

3.

aktywne współdziałanie z otoczeniem,

4.

aktywne środowisko studenckie,

5.

nowoczesne i sprawne zarządzanie Wydziałem.

Dziekan i Rada Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ zobowiązują wszystkich
pracowników Wydziału do realizacji powyższych celów strategicznych poprzez
zaangażowanie w pracę, ciągłe doskonalenie procesów, zgłaszanie stwierdzonych
nieprawidłowości w realizowanych działaniach oraz wprowadzanie działań korygujących i
doskonalących.
Niniejszym, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania deklaruje znajomość i
zrozumienie Polityki Jakości na wszystkich poziomach zarządzania.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
W związku z incydentami przekładania zajęć
przez nauczycieli bez uzgadniania tych
zmian z bezpośrednimi przełożonymi informujemy, że zmiany skutkujące dodatkowymi pozaplanowymi obciążeniami dla studentów bez właściwych uzgodnień z przełożonymi są naruszeniami dyscypliny pracy.
Obowiązuje na Wydziale od kilkunastu lat
procedura przekładania i odrabiania zajęć.
Procedurą objęci są wszyscy Pracownicy. O
ile w przypadku pracownika podanie podpisuje kierownik jednostki, o tyle w przypadku kierownika podpisać powinien dziekan.
Jeśli pracownik przyjmuje obciążenia na początku semestru i je podpisuje, to zobowiązuje się do zrealizowania zaplanowanych
zajęć.

Zjazd Dziekanów w Białymstoku
W dniach 14-15 listopada 2016 r. w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie dziekanów
wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych. Spotkanie było
kontynuacją inicjatywy prof. Ryszarda Grądzkiego, Dziekana Wydziału Organizacji i
Zarządzania Politechniki Łódzkiej (w kadencji 2012-2016). Idea służąca nawiązaniu i
zacieśnieniu kontaktów, budowaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz inicjowaniu
wspólnych przedsięwzięć przeradza się w cykliczne przedsięwzięcie o wymiarze
naukowym i organizacyjnym. Gospodarzem II Forum był Wydział Zarządzania Politechniki
Białostockiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku,
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni,
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej,
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej,
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej;
Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej,
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Wątkiem wiodącym II Forum była dyskusja nad
zapowiedzianymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, zmianami w
ustawach o finansowaniu nauki i o szkolnictwie
wyższym. Tak wyznaczone ramy spotkania zamknięte zostały w trzech panelach dla których
merytoryczne podstawy dyskusji wyznaczyli:
• dr hab. Jan Cieśliński z Uniwersytetu w
Białymstoku wykładem pt.: Algorytm podziału
dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych
i niepublicznych;
• dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko z Wydziału
Zarządzania Politechniki Białostockiej wykładem
pt.: Kierunki badań naukowych realizowanych na
Wydziałach Zarządzania Uczelni Technicznych;
• dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. z Wydziału
Zarządzania Politechniki Białostockiej prezentacją
pt.: W kierunku doskonałości czasopism
naukowych;
• dr inż. Katarzyna Halicka z Wydziału Zarządzania
Politechniki Białostockiej prelekcją pt.: Doktoraty
wdrożeniowe – szansa czy zagrożenie?

Forum dotyczyło bardzo aktualnych kwestii
związanych z funkcjonowaniem wydziałów.
Wszystkie dyskutowane zagadnienia, począwszy od kwestii finansowania działalności naukowo-dydaktycznej, poprzez analizę wiodących
obszarów badań naukowych, a skończywszy na problematyce rozwoju naukowego wydziałów, skłaniały uczestników Forum do ożywionej
dyskusji. Wygłaszane w trakcie dyskusji opinie i spostrzeżenia, oceny i komentarze, stanowiły niejednokrotnie podstawę do głębszych
przemyśleń dotyczących przyszłej reorganizacji funkcjonowania własnych wydziałów, jak również poszukiwania nowych kierunków badań
naukowych.
Dwudniowe spotkanie umożliwiło audytoryjne i kameralne przedyskutowanie istotnych kwestii naukowych i organizacyjnych w gronie
osób zainteresowanych jakościowym rozwojem nauki.
autor tekstu i zdjęć: dr Łukasz Nazarko
Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka.

WYDZIAŁOWY SZTAB WOŚP Seminarium naukowe „Nauka na Start” na Politechnice Wrocławskiej

Po raz kolejny został utworzony Sztab WOŚP
WOiZ Politechniki Łódzkiej, na naszym
Wydziale.
Rejestracja wolontariuszy ruszyła od 29
listopada. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby sztabu (Wydział
Organizacji i Zarządzania - ul. Piotrkowska
266 pokój nr 5 obok Wydziałowej Rady
Samorządu) w następujących godzinach:
05.12.16 (pon) 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
06.12.16 (wt) 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
07.12.16 (śr) 16:00 - 18:00
08.12.16 (czw) 14:00 - 16:00
Prosimy, aby każdy miał ze sobą zdjęcie
(takie jak do legitymacji) w wersji elektronicznej (najlepiej zgrane na pendriva), zapisane w formacie JPG, w rozmiarze 800x600
pikseli.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy
kierować na adres: oizet.wosp@gmail.com
PS. W przypadku wolontariuszy niepełnoletnich zgodę muszą wyrazić rodzice lub
prawni opiekunowie (czyli również muszą
pojawić się w siedzibie sztabu podczas
rejestrowaniu wolontariusza).

Podczas I Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i
Wojskowych dr hab inż. Zbigniew Wiśniewski zaproponował by realizować cykliczne
spotkania seminaryjne na poszczególnych wydziałach - członkach Forum. Może to w
istotny sposób podnieść wartość spotkań naukowych i dyskusji naukowej poprzez
konfrontowanie osiągnięć w różnych środowiskach, a także dać możliwość zapoznania się
z zakresem prowadzonych w poszczególnych uczelniach badań naukowych. Dr hab. inż.
Agnieszka Bieńkowska z Politechniki Wrocławskiej zgłosiła akces zorganizowania
pierwszego seminarium na jej wydziale.
NAUKA NA START to pierwsze seminarium naukowe organizowane pod auspicjami
Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych,
które dedykowane jest naukowcom stojącym u progu postępowań awansowych.
Formuła seminarium zakłada, że podczas jednodniowych obrad doktoranci i młodzi
pracownicy nauki będą mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wyników
dotychczasowych prac oraz realnego przedyskutowania pojawiających się w ich pracach
problemów naukowych. Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z szeroko
rozumianą teorią i praktyką ekonomii i zarządzania. Oprócz prezentacji prac habilitantów
i doktorantów, dr hab. inż. Marek Matejun z Politechniki Łódzkiej wygłosił wykład
„Wymogi i uwarunkowania prawno - organizacyjne przebiegu postępowań
habilitacyjnych”. Spotkanie zakończyło się późnym popołudniem, lecz dyskusje naukowe
trwały znacznie dłużej, co świadczy o dużej potrzebie organizacji takiej imprezy naukowej.
Mogą na niej się spotkać i swobodnie porozmawiać naukowcy realizujący swoje pasje
naukowe oraz mogą poddać ocenie swe osiągnięcia i plany badawcze. Swoboda dyskusji i
sprzyjająca jej atmosfera spotkania są niewątpliwą zasługą dobrej organizacji imprezy
przez dr hab. inż. Agnieszkę Bieńkowską i Zakład Zarządzania i Rozwoju Organizacji
Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Kolejne seminarium zaplanowane jest na wiosnę 2017 roku zorganizuje Wydział
Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
autorzy: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska

CIEKAWOSTKI PŁ
2 grudnia na PŁ odbył się Dzień Otwarty,
gdzie prezentowane były liczne warsztaty i
wykłady dla uczniów szkół średnich. Nasz
Wydział reprezentowali: KN KNZPiK z
warsztatem „koncepcja 5S w życiu
codziennym” oraz KN Cash Flow z
wykładem „Największe afery finansowe”
oraz wykłady „Facebook i wszystko jasne” i
„James Bond – licencja na reklamowanie”
wygłoszone przez dra. hab. inż. Grzegorz
Szymańskiego.

XI Konferencja Sprawozdawcza Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ
Konferencja odbyła się w dniach 19-21 października 2016, zorganizowana przez
Wydziałową Radę Samorządu w Pensjonacie „Złoty Jar” w miejscowości Złoty Stok. W
konferencji wzięły udział władze Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz przedstawiciele
Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Celem spotkania było przedstawienie przez
każdą organizację jej dorobku z ostatniego roku oraz zaprezentowanie planów na
najbliższy rok akademicki. Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja, której temat dotyczył
różnych aspektów współpracy pomiędzy Kołami Naukowymi i Organizacjami Studenckimi
oraz rozwoju ich członków.
Drugi dzień rozpoczęto od wygłoszenia referatów opublikowanych w cyklicznej monografii wydawanej w serii Debiuty Naukowe studentów Wydziału Organizacji i Zarzadzania.
Tegoroczny tom nosi tytuł „Aktualne problemy zarządzania w percepcji studentów”.
Wśród prezentujących byli:
- Aneta Adamus i Anna Damilak z KN Zarządzania Produkcją i Konsultingu: „Student
Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania na rynku pracy”,
- Aleksandra Kęsa z KN Experience, oraz Mikołaj Mikołajczyk, Katarzyna Milczarek z KN
Marketingu Level Up: „Adekwatność jako nowy trend w marketingu CSR”,
- Taida Dziadczyk z KN Ludzie, Biznes Technologie: „Możliwość skorzystania z inicjatywy
JEREMIE jako przejaw lokalizowanej przewagi konkurencyjnej”,
- Magdalena Kaczyńska, Małgorzata Słowicka z KN Experience „Zarządzanie w
administracji publicznej”.
Organizatorzy konferencji, poza częścią sprawozdawczo-naukową, przewidzieli dla
uczestników również dodatkowe atrakcje, dzięki którym mogli zwiedzić okoliczną
kopalnię złota oraz mieli okazję rozwiązywać zagadki z Escape Roomu. W drodze
powrotnej dodatkowo studenci zwiedzili Twierdzę Kłodzką.
autor: Adam Witkowski WRS WOiZ PŁ

POSTĘPY PRAC NAD PARAMETRYZACJĄ WYDZIAŁU ZA LATA
2013 – 2016
W dalszym ciągu trwają prace nad parametryzacją Wydziału. Do sukcesów możemy
zaliczyć uzyskanie przez dr. inż. Andrzeja
Masiarka i dr. hab. Grzegorza Szymańskiego
4 praw ochronnych znaków towarowych: 1
na logo Wydziału oraz 3 na logotypy kierunków studiów. Powinno dać nam to dodatkowe 40 pkt do kryterium I „Osiągnięcia naukowe i twórcze”. Warto przypomnieć, iż
jest to najważniejsze kryterium, obejmujące
65% całej oceny!
Dziękujemy za dalsze wpisywanie publikacji
do systemu PBN. Na dzień 30.11.2016 wpisanych mamy publikacji. Wiemy jednocześnie, iż nadal nie wszyscy pracownicy
wpisali swoje prace. Bardzo prosimy Państwa o uzupełnienie zaległych wpisów za lata 2013-2016 oraz wpisywanie na bieżąco
wydawanych publikacji.
Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji w systemie POLON dotyczących
przede wszystkim projektów naukowo-badawczych i konferencji organizowanych na
naszym Wydziale. Jest to bardzo ważne, ponieważ informacje te są niezbędne do
przedstawienia w sprawozdaniu jednostki.
Prosimy również o zaangażowanie pracowników w zbieranie aplikacji wyników swoich badań w praktyce gospodarczej. Na
stronie
parametryzacji
www.param.
matejun.pl udostępniono gotową umowę
aplikacyjną zaakceptowaną przez dział prawny i sekcję transferu technologii oraz kartę
aplikacji, która jest niezbędna do potwierdzenia współpracy z praktyką gospodarczą

Konkurs na projekty badawcze w ramach „Grantów Dziekana”
W dniu 15.11.2016 upłynął termin składania wniosków w konkursie o granty Dziekana.
Pracownicy naszego Wydziału złożyli 15 wniosków:
dr hab. Anna Adamik - Kooperacyjne mechanizmy dynamizowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - budowa i testowanie narzędzia
dr Robert Blażlak - Analiza rozwoju systemów zarządzania innowacjami i modeli transferu
technologii przedsiębiorstw skoncentrowanych w klastrach
dr Katarzyna Boczkowska - Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
dr Grzegorz Bogusławski - Zastosowanie nowoczesnych technik modelowania 3D dla potrzeb bioniki
dr Sylwia Flaszewska - Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie
dr Barbara Galińska - Ocena i wybór dostawców w oparciu o uniwersalną metodę selekcji
dr Aleksandra Januszkiewicz - Uwarunkowania oceny realizacji strategii rozwoju samorządów lokalnych w Polsce
dr Dariusz Klimek - Migracja zarobkowa z Ukrainy do Polski - korzyści i zagrożenia dla gospodarki oraz polskich przedsiębiorców i pracowników
dr Joanna Kopania - Minimalizacja hałasu niskoczęstotliwościowego przez struktury obecne na skrzydłach sów
dr Witold Luciński - Ocena dezinwestycji funduszy private equity w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
mgr Dagna Siuda - Zachowania konsumentów w wirtualnych społecznościach marek
dr Joanna Sośnicka - Człowiek wśród wartości
dr Iwona Staniec - Ryzyko relacji z dostawcą nowych technologii
dr Katarzyna Szymańska - Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych zlokalizowanych w województwie łódzkim
dr hab. Grzegorz Szymański - Analiza efektu ROPO w różnych branżach sektora ecommerce w Polsce
Z zestawienia wynika, że najwięcej wniosków złożyli pracownicy Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami (5 wniosków). Na kolejnych miejscach można wymienić pracowników z następujących jednostek: Katedra Zarządzania (4 wnioski), Katedra
Systemów Zarządzania i Innowacji (3 wnioski), Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego (2 wnioski) oraz Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki - 1
wniosek.
W pierwszej kolejności wnioski zostaną rozpatrzone przez Wydziałową Komisję ds. Nauki
na posiedzeniu w dniu 14.12.2016. Komisja oceni wnioski o sformułuje rekomendację w
postaci listy rankingowej dla Dziekana. Na tej podstawie Dziekan Wydziału podejmie
ostateczną decyzję w sprawie przyznania grantów.

Wniosek o środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę
W dniu 25.11.2016 Politechnika Łódzka złożyła wniosek o środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (DUN). Środki te
przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie konkursowym na wsparcie nauki polskiej przez upowszechnianie,
promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej.
W ramach składanego wniosku istniała możliwość wystąpienia o dofinansowanie 5 zadań związanych z organizacją konferencji
międzynarodowych na Politechnice Łódzkiej. Swoje propozycje zgłosiły 3 Wydziały, w tym:
•
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów zaproponował 2 konferencje międzynarodowe,
•
Wydział Mechaniczny zaproponował 2 konferencje międzynarodowe,
•
Wydział Organizacji i Zarządzania – zaproponował:
Konferencję Ergonomiczną: „XVIII Research-Technical International Conference: Ergonomics for People with Disabilities - Social and
Occupational Integration” organizowaną przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki oraz IX Ogólnopolską konferencję naukową z
cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pod tytułem ,,Organizacja w sieci relacji” organizowaną przez Katedrę Zarządzania.
W ramach zespołu roboczego zdecydowano ostatecznie, iż zgłoszenie z Politechniki obejmować będzie wyłącznie konferencje
międzynarodowe, co wiąże się z większą szansą otrzymania dofinansowania. W efekcie z naszego Wydziału do wniosku zgłoszono
konferencję ergonomiczną. Łączny budżet 5 zgłoszonych konferencji obejmuje 785 300 zł, w tym dofinansowanie ze środków na
działalność upowszechniającą naukę: 152 100zł. W ramach tej kwoty budżet konferencji ergonomicznej wynosi 134 100 zł, w tym 49 100zł
to kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków Ministerstwa.
Wniosek w części dotyczącej naszego Wydziału przygotowała dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska, natomiast koordynacją prac zajmowała
się mgr Izabela Grabowska. Całością prac na Politechnice Łódzkiej kierowała Pani dr hab. inż. Magdalena Tokarska z Wydziału Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
Życzymy powodzenia w dalszym postępowaniu konkursowym!

Pracowniku naukowy - czy wiesz, że?
W Polsce obowiązuje oficjalny podział nauki
na określone obszary wiedzy, dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe. Jest on zawarty w Rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych (pdf). Wynika z niego wiele
konsekwencji dla zarządzania nauką oraz
uzyskiwania awansów naukowych. Warto
przypomnieć, iż stopień naukowy doktora i
doktora habilitowanego nadaje się w określonej dyscyplinie naukowej (właśnie zgodnie z tym rozporządzeniem!), natomiast
tytuł naukowy profesora nadaje się w określonej dziedzinie nauki. W praktyce wykaz
ten wskazuje np. że habilitację można uzyskać w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” zarówno w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, jak również dziedziny nauk humanistycznych. Z kolei dyscyplina „inżynieria produkcji” została zaliczona do dziedziny
nauk technicznych.

Nominacja na najlepszego nauczyciela
roku akad. 2015/2016
Na naszym Wydziale po pierwszym etapie
głosowania studentów wybrani zostali:
dr inż. Grzegorza Bogusławski
dr hab. inż. Grzegorz Szymański
mgr Piotr Wolankiewicz
Natomiast w jednostce CKM wśród
wybranych znaduje się nasz przedstawiciel
dr Sebastian Bakalarczyk.
Wszystkim nominowanym gratulujemy.
Koniec II tury głosowania 7.12.2016.

Wydziałowe seminaria naukowe w roku akademickim 2016/2017
Uprzejmie przypominamy o seminariach naukowych organizowanych co miesiąc na
naszym Wydziale. Ich celem jest integracja wokół spraw naukowych, inicjowanie i
wspieranie aktywności naukowej oraz prowadzenie dyskusji naukowej na Wydziale. Są
one organizowane kolejno przez poszczególne jednostki 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

Grudzień 2016

14.12.2016 (spotkanie parametryzacyjne)

Styczeń 2017

18.01.2017 (K-99 ZSZ)

Luty 2017

-

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)

Warto podkreślić, iż seminaria te nie muszą wcale polegać na prezentacji wyników badań,
lub pracy awansowej na stopień naukowy. Pomysł jest taki, by miały one zróżnicowany
charakter. Wśród propozycji można wymienić:
seminarium koncepcyjne – na którym można przedstawić koncepcję projektu badawcze,
seminarium awansowe – na którym można zaprezentować pracę na stopień, czy ocenić
swój dorobek,
seminarium metodyczne – podczas którego można przedstawić metodę/
technikę/narzędzie prowadzenia badań, czy omówić przykład własnego rozwoju
naukowego,
seminarium badawcze – w ramach którego możliwe jest przeprowadzenie badań, np. w
formie debaty eksperckiej.
Oczywiście jesteśmy otwarci na inne pomysły! Imię i nazwisko prelegenta, rodzaj
seminarium oraz tytuł wystąpienia należy przekazać Markowi Matejunowi
(matejun@p.lodz.pl) co najmniej 2 tygodnie przed seminarium.

Współpraca Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ z Faculty of Finance and Accountancy at the University of National and World
Economy, Sofia
W dniu 11.11.2016 w Sofii został podpisany List Intencyjny dotyczący współpracy
pomiędzy Wydziałem Organizacji i Zarządzania, Politechniki Łódzkiej a Faculty of Finance
and Accountancy at the University of National and World Economy, (UNWE) Sofia. W
uroczystości podpisania Listu Intencyjnego uczestniczył Rektor University of National and
World Economy Prof. dr hab. Statty Stattev oraz Dziekan Faculty of Finance and
Accountancy Prof. dr hab. Snezhana Basheva. Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ,
reprezentował dr hab. Zbigniew Leszczyński prof. PŁ.
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