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Protokół 2/2022 

z posiedzenia Rady Społecznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki 

Poznańskiej 

 

 

 

W dniu 22 września 2022 roku o godzinie 13:00 w budynku Centrum Dydaktycznego 

Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w sali 0.007B odbyło się drugie 

posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 

Posiedzenie przebiegało wg. poniższych punktów: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Pana Jerzego Rogalskiego;  

2. Przedstawienie programu spotkania przez Przewodniczącego Rady ze strony Wydziału 

Profesora Sławomira Borysiaka oraz wręczenie nominacji dla członków Rady Społecznej, 

nieobecnych na pierwszym spotkaniu; 

3. Przedstawienie przez Profesor Magdalenę Regel-Rosocką możliwości współpracy pomiędzy 

Uniwersytetem Europejski EUNICE a środowiskiem gospodarczym; 

4. Wyrażenie opinii przedstawicieli firm na temat kształtowania sylwetki absolwenta Wydziału 

wobec oczekiwań pracodawców.  

 Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Rady, który przedstawił opinie absolwentów 

Politechniki Poznańskiej, w tym również Wydziału Technologii Chemicznej; 

 Następnie wywiązała się dyskusja pomiędzy członkami Rady Społecznej, którzy 

przedstawili opinie na temat własnych doświadczeń związanych z procesem 

dydaktycznym na uczelni, jak również z oczekiwaniami wobec przygotowania 

merytorycznego absolwentów Wydziału Technologii Chemicznej. W tym punkcie 

zebrania poruszano wiele istotnych zagadnień, m in. 1) długoterminowych staży dla 

studentów, jak i również pracowników WTCh, 2) wprowadzenia w ramy programu 



 

 
studiów zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją, dokumentacją 

technologiczną oraz systemami informatycznymi wykorzystywanymi w 

przedsiębiorstwach; 3) rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowych zajęć dla 

studentów, warsztatów, 4) mała ilość wykładów prowadzonych przez przedstawicieli 

przemysłu. 

5. Dyskusja nad dostosowaniem procesu dydaktycznego do potrzeb otoczenia społeczno-

gospodarczego.  

 Podczas dyskusji członkowie Rady wyrazili chęć aktywnego uczestnictwa w procesie 

dydaktycznym na Wydziale Technologii Chemicznej oraz wyrazili chęć 

przyjmowania studentów WTCh na praktyki oraz długoterminowe staże. Zwrócono 

również uwagę na potrzebę wypracowania możliwości odbycia przez studentów staży 

w minimalnym czasie 3 miesięcy; 

 Zaproponowanie przez Profesora Sławomira Borysiaka rozważenie możliwości 

wykonywania prac dyplomowych we współpracy z jednostkami przemysłowymi. 

Takie „łączone” prace dyplomowe mogłyby być realizowane podczas praktyk 

studenckich, podczas których studenci mieliby możliwość poznania zagadnień 

technologicznych i inżynierskich, natomiast na uczelni korzystaliby z zaplecza 

badawczego. Tematyka prac dyplomowych mogłaby również dotyczyć rozwiązania 

problemów technologicznych/inżynierskich występujących w firmach lub obejmować 

obszar badawczy związany z opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii. 

Dodatkowo, dyskusji poddano możliwość włączenia w proces dydaktyczny 

przedstawicieli otoczenia gospodarczego, np. poprzez wygłoszenie wykładów. 

6. Przedstawienie możliwości prowadzenia doktoratów wdrożeniowych przez Profesora Filipa 

Ciesielczyka zostało przełożone na kolejne spotkanie Rady ze względu na ramy czasowe 

spotkania. 

7. Wymiana doświadczeń między środowiskami reprezentowanymi w Radzie w zakresie 

współpracy z uczelnią: 

 Zarówno członkowie Rady z otoczenia społeczno-gospodarczego jak i z ramienia 

WTCh oceniają współpracę bardzo pozytywnie i wyrażają chęć pogłębienia jej w 

obszarze prowadzenia wspólnych projektów, jak i wykonywania wspólnych prac 

inżynierskich i magisterskich ze studentami. 

8. Przedstawienie przez Profesora Sławomira Borysiaka informacji na temat organizacji 

konkursu chemicznego dla licealistów przez Fundację na rzecz Półtechniki Poznańskiej i 

Wydział Technologii Chemicznej wraz z zaakcentowaniem możliwości włączenia się w te 



 

 
działania środowiska społeczno-gospodarczego poprzez udział w komitecie organizacyjnym 

oraz partycypowanie w ufundowaniu nagród dla najlepszych laureatów. 

 

9. Wolne głosy: 

 sformułowanie konkluzji związanych z dyskusją nad dostosowaniem procesu 

dydaktycznego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego (pkt. 5 protokołu) 

przez każdego z członków Rady oraz przesłanie ich drogą mailową do 

Przewodniczącego Rady wraz z propozycją wykładów, możliwości realizacji prac 

dyplomowych i innych aktywności związanych z kształceniem studentów, np. 

wycieczki do zakładów, itp.;  

 wyrażenie chęci zacieśnienia współpracy pomiędzy otoczeniem społeczno-

gospodarczym a Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej; 

 zaplanowanie wycieczki po Wydziale w celu prezentacji zaplecza badawczego 

członkom Rady Społecznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki 

Poznańskiej podczas następnego spotkania Rady. 

 

10. Zamknięcie zebrania. 

 

 

 

Protokół zatwierdził: 

 

 


