PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki
w dniu 25.10.2016r.
Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Proponowany porządek obrad:
Sprawy kadrowe
1. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.
2. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Komputerowej.
3. Opinia RW w sprawie powołania kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej.
4. Zaopiniowanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń resortowych oraz odznaczeń państwowych.

Sprawy organizacyjne
1. Uchwała w sprawie powołania przedstawicieli Wydziału do komisji dyscyplinarnych uczelni:
- dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich,
- dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów,
- odwoławczej dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów.
Sprawy dydaktyczne
1. Uchwała wyrażająca opinię w sprawie zniesienia na Wydziale Elektroniki i Informatyki PK kierunku studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna.
2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych.
3. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora.
4. Zgoda na zlecenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku
akad. 2016/2017 na podstawie wniosków kierowników katedr.
5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.
6. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych.
Sprawy różne

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.10.2016r.
Uprawnionych
do głosowania
26

Obecnych
22

Sprawy kadrowe - Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz.
Ad.1. Dziekan poinformował, że w dniu 25.10.2016 r., przed Radą Wydziału zebrała się Komisja Konkursowa
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami jakie
wpłynęły na ogłoszony konkurs jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie dr. hab. inż. Roberta
Suszyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Dr hab. inż. R. Suszyński opuścił salę.

Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego dr. hab. inż. Roberta Suszyńskiego w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania
Sygnałów.
Profesor Krzysztof Wawryn, kierownik Katedry CPS również prosił o poparcie zatrudnienia.
Dr hab. inż. R. Suszyński powrócił na salę.
Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli
wniosek.
Głosowanie tajne
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
22
Uchwała nr 27/2016r.

Głosujących
22

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.2. Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. Henryka
Budzisza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Komputerowej.
Dr hab. inż. H. Budzisz opuścił salę.
Prof. K. Wawryn, prof. M. Maliński, prof. A. Patryn, prof. M. Białko i prof. W. Janke wyrazili pozytywne opinie w sprawie zatrudnienia prof. H. Budzisza. Mówili o długoletniej pracy, o pełnionych
funkcjach: dziekana, prodziekana i kierownika katedry. Prosili członków Rady Wydziału o pozytywne
głosowanie.
Dr hab. inż. H. Budzisz powrócił na salę.
Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli
wniosek.
Głosowanie tajne
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
26
22
22
Opinia Rady Wydziału z dnia 25.10.2016r.

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.3. Dziekan wnioskował o pozytywne głosowanie w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Katedry
Inżynierii Komputerowej prof. nadzw dr hab. inż. Henryka Budzisza.
Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek.
Głosowanie jawne
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
26
22
22
Opinia Rady Wydziału z dnia 25.10.2016r.

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.4 . Dziekan przedstawił wniosek dotyczący nadania odznaczeń resortowych oraz odznaczeń państwowych.
Złożony został jeden wniosek dotyczący odznaczenia resortowego dla mgr. inż. Wojciecha Sokołowskiego – srebrny medal za długoletnią służbę.
Pozytywną opinię wyraził prof. M. Maliński i pozostali członkowie RW.
Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek.
Głosowanie jawne
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
22

Głosujących
22

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Sprawy organizacyjne – Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz.
Ad.1. Dziekan przedstawił do zatwierdzenia przedstawicieli Wydziału do komisji dyscyplinarnych
Uczelni na kadencję 2016/2020:
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
- prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevskyy,
- dr hab. inż. Henryk Budzisz, prof. nadzw. PK

Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów i Doktorantów
- dr inż. Robert Berezowski,
Komisja Odwoławcza Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów i Doktorantów
- dr inż Wiesław Madej.
Wszystkie rekomendowane osoby wyraziły zgodę na udział w w/w komisjach.
Rada Wydziału poparła kandydatury do komisji.
Głosowanie jawne
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
22
Uchwała nr 25/2016r.

Głosujących
22

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Sprawy dydaktyczne - Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. W. Madej.
Ad.1. Prodziekan prosił o wyrażenie opinii członków Rady Wydziału w sprawie zniesienia na Wydziale
Elektroniki i Informatyki PK kierunku studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna.
Na kierunku ET-I od trzech lat nie ma chętnych studentów. Aby kierunek ET-I mógł być realizowany trzeba wykazać realne godziny dydaktyczne. W roku akademickim 2016/2017 tylko 3 osoby kończą studia (seminarium dyplomowe).
Przez trzy edycje prowadzenia tego kierunku około 30 absolwentów ukończyło studia.
Ministerstwo zwróciło się do Rektora o wyjaśnienie tej sytuacji.
Głos zabrali:
- prof. K. Wawryn – uważa, że zamykając kierunek ET-I powinniśmy otworzyć inny kierunek, który
cieszyłby się większym zainteresowaniem niż zamykany kierunek.
- prof. Z. Suszyński – mówi o utworzeniu nowego kierunku „Teleinformatyka” poprzez połączenie
informatyki i elektroniki, może wtedy liczba studentów na Wydziale wzrośnie.
- prof. W. Janke - nowy kierunek to dobra myśl. Ale czy nowy kierunek zwiększy liczbę studentów
na Elektronice? Może należałoby uruchomić atrakcyjne specjalności?
- prof. K. Wawryn – pyta, czy otwierając Teleinformatykę nie działalibyśmy na szkodę kierunku
Elektronika?
- prof. M. Maliński – proponuje powołać zespół roboczy, który przygotuje aspekty nowego kierunku. Prof. Maliński poinformował członków RW, że Dziekan zarządził przygotowanie wniosku do
Centralnej Komisji ds. Stopni i tytułów naukowych o uzyskanie uprawnień do habilitacji. Najpierw
uzyskanie uprawnień do habilitacji a potem uruchomienie nowego kierunku-wtedy będzie łatwiej.
- prof. W. Janke – potwierdza słowa prof. M. Malińskiego. Najpierw habilitacja, a potem może specjalności lub kierunek.
- prof. G. Bocewicz –nie zostanie powołamy zespół roboczy dopóki nie pojawi się konkretna propozycja kierunku. Zapraszam do zgłaszania takich propozycji.
Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału zgodnie ze Statutem Politechniki
Koszalińskiej jednomyślnie poparli wniosek o zniesienie od roku akademickiego 2016/2017 kierunku
Edukacja Techniczno-Informatyczna.
Głosowanie jawne
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
22
Uchwała nr 26/2016r

Głosujących
22

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników technicznych i zewnętrznych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w sem. zimowym roku akademickiego
2016/2017:
- mgr inż. Marcin Nowacki – 15 godz.
- mgr inż. Marcin Walczak – 105 godz.
Dziekan omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników zewnętrznych.
Członkowie Rady Wydziału wrazili zgodę.

Głosowanie jawne
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
22
Uchwała z dnia 25.10.2016r

Głosujących
22

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie wykładów w sem. zimowym roku akademickiego 2016/2017 przez osoby nie posiadające stopnia doktora:
- mgr inż. Marcin Nowacki – 15 godz.
Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę.
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
26
22
22
Uchwała z dnia 25.10.2016r

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.4. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o zgodę na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych
w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2016/2017 przez
niżej wymienione osoby:
- prof. K. Wawryn – 310 godz.
- dr hab. inż. R. Suszyński – 330 godz.
- dr inż. D. Gretkowski – 465 godz.
- dr inż. B. Strzeszewski – 490 godz.
- mgr inż. J.Jasiulewicz – 470 godz.
- mgr inż. P. Poczekajło – 330 godz.
Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę.
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
26
22
22
Uchwała z dnia 25.10.2016r.

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.5. Prodziekan W. Madej przedstawił zgłoszone tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia. W systemie
DYPLOMY 4 tematy z Informatyki oczekują na podpis. Pozostałe tematy z INF i EiT są podpisane.
Głosowanie jawne. Rada Wydziału wyraziła zgodę.
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
26
22
22

Za
22

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.6. Prodziekan W. Madej przedstawił wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych na studiach I, II stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz III stopnia i podyplomowych.
Sprawozdanie z ankietyzacji zajęć znajduje się na stronie internetowej WEiI PK.

Sprawy różne
Ad.1. Mgr inż. R. Wojszczyk poprosił opiekunów studentów studiów doktoranckich, aby zachęcili swoich
doktorantów do brania udziału w życiu Wydziału.
Ad.2. Prof. A. Patryn przypomina, że ukazało się 9 tomów Zeszytów Naukowych WEiI, a 10 tom jest otwarty
i jest jeszcze szansa na publikację w 2016 roku. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa o podniesienie
oceny Zeszytów Naukowych. W 2016 roku Ministerstwo ogłosiło, że nie będzie przeprowadzało oceny.

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału.

Dziekan
Protokołowała: Margita Kucharska

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

