Protokół z zebrania naukowego Katedry Ekonometrii Przestrzennej
dn. 14. 01. 2019 r., sala B 201, godz. 13.00-15.00
Na

zebraniu

były

obecne

następujące

osoby:

dr

hab.

E.

Kusideł,

prof.

nadzw.

UŁ

– kierownik Katedry, dr hab. B. Dańska-Borsiak, prof. nadzw. UŁ, dr K. Lewandowska-Gwarda, dr A. Żółtaszek,
dr A. Olejnik, dr A. Gajdos, dr E. Antczak;
Porządek zebrania:
1.

Wnioski z Zebrania Kierowników Instytutu i Rady Konsultacyjnej.

2.

Powołanie konsultanta do opracowania programów kształcenia i sylabusów (wg Polskich Ram
Kwalifikacyjnych) dla kierunku Inwestycje i Nieruchomości.

3.

Rozliczenie hospitacji za semestr zimowy 2018/2019.

4.

Omówienie zagadnień w ramach projektów badawczych realizowanych w Katedrze.

W pierwszej części zebrania Przewodnicząca - dr hab. E. Kusideł, prof. nadzw. UŁ omówiła wnioski z
Zebrania Kierowników Instytutu i Rady Konsultacyjnej (z dn. 14.01.2019 r., godz. 11.30), w tym:
1

kwestie negatywnego głosowania o powołaniu II st. Studiów niestacjonarnych;

2

wyznaczenia konsultacji w sesji;

3

punktów za pracę na rzecz Instytutu;

4

wyznaczenia reprezentanta Katedry na imprezę karnawałową w osobie E. Kusideł;

5

zmian w programach kształcenia kierunku GP i IiN w związku ze zmianą związaną ze
zwiększeniem liczby godzin praktyk zawodowych:
a) Profil praktyczny: 6 m-cy praktyk na I st, 3 m-ce na II st.;
b) Profil ogólnoakademicki: 1 m-c na I st., min. 1 tydz (w praktyce 1 miesiąc) na II st.

Następnie, w wyniku głosowania Katedra jednogłośne powołała konsultanta do opracowania programów
kształcenia i sylabusów (wg Polskich Ram Kwalifikacyjnych) dla kierunku Inwestycje i Nieruchomości w osobie
dr A. Żółtaszek;
W kolejnej części zebrania wspólnie rozliczono hospitacje za semestr zimowy 2018/2019 wraz z ustaleniem
harmonogramu odbywania hospitacji;
W części merytorycznej - ostatniej, dr A. Gajdos omówił zagadnienia bieżące oraz przedstawił dalsze etapy
prac w ramach projektów badawczych realizowanych w Katedrze. Dyskusja naukowa na temat ww. kwestii
projektowych była elementem kończącym i podsumowującym zebranie.

Protokół sporządziły:
Ewa Kusideł
Elżbieta Antczak

