
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 24.01.2017r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 Sprawy naukowe 

 1. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. P. Plecki i powołanie komisji 

egzaminacyjnych. 

2. Opinia dot. Wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Sprawy kadrowe 

1. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy (1/2 etatu) w Kate-

drze Elektroniki. 

Sprawy dydaktyczne 

1. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora. 

2. Zatwierdzenie wniosków na zlecenie prowadzenia zajęć przez pracowników zewnętrznych. 

3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

 Sprawy różne 

  

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 

24.01.2017r. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 23 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

14 14 

 

 

Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz powitał obecnych członków Rady Wydzia-

łu, przedstawił plan posiedzenia Rady i oddał głos prof. M. Malińskiemu. 

 

 

Sprawy naukowe - Zagadnienie referował Prodziekan, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński. 

 

Ad.1. Prodziekan, prof. M. Maliński poinformował członków RW, że wpłynęło pismo od prof. Zbignie-

wa Banaszaka w sprawie zakończenia prac nad dysertacją doktorską mgr. inż. P. Plecki pt. „Meto-

da przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP”,  i 

skierowania jego rozprawy do dalszego postępowania: 

- wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, 



- powołanie komisji egzaminacyjnych. 

 

Następnie, prof. M. Maliński przedstawił listę kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej: 

1. prof. dr hab. inż. Marcin Witczak -  Uniwersytet Zielonogórski 

2. prof. nadzw. dr hab. inż. Lech Madejski – Politechnika Wrocławska 

3. prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch – Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 

 

Prof. M. Maliński poprosił prof. Zb. Banaszaka o przedstawienie w kilku zdaniach kandydatów na re-

cenzentów. 

Prof. Zb. Banaszak przedstawił w skrócie kandydatów na recenzentów, odczytał opinię o pracy dok-

torskiej mgr inż. P. Plecki i prosił o przyjecie rozprawy i skierowanie jej do dalszego postępowania. 

Przypomniał również, że na stronie internetowej Wydziału załączone są szczegółowe informacje o 

kandydatach na recenzentów oraz rozprawa doktorska mgr. inż. P. Plecki.  

 

Po dyskusji, w trakcie której głos zabrali: prof. W. Janke, prof. K. Wawryn i prof. M. Maliński, pod-

jęto decyzję o głosowaniu na recenzenta. 

 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej: 

- przewodniczący – dr inż. Robert Berezowski 

- członek – inż. Barbara Dowgielewicz 

- członek – mgr Margita Kucharska  

 

Prof. M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad wyznaczeniem recenzentów 

rozprawy doktorskiej mgr inż. P. Plecki. 

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej  

Głosowanie tajne na kandydaturą prof. M. Witczaka 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
14 14 13 12 1 - 

Uchwała nr 1/2017r. 

 

Głosowanie tajne na kandydaturą prof. L. Madejskiego 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
14 14 13 11 1 1 

Uchwała nr 1/2017r. 

 

W wyniku głosowania członkowie Rady Naukowej podjęli decyzje o wyborze dwóch osób na re-

cenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. P. Plecki: 

1. prof. dr hab. inż. Marcin Witczak -  Uniwersytet Zielonogórski 

2. prof. nadzw. dr hab. inż. Lech Madejski – Politechnika Wrocławska 

 

Następnie prof. M. Maliński prosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnych w zaproponowanym składzie: 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej - INFORMATYKA: 

- przewodniczący – dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw PK 

- egzaminator – prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

- promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

- członek komisji – dr hab. inż. Adam Słowik, prof. nadzw. PK 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała nr 2/2017r. 



 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA: 

- przewodniczący – dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator – dr hab. Grzegorz Przekota, prof. nadzw. PK 

- promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała nr 2/2017r. 

 

Komisja egzaminacyjna z języka obcego nowożytnego – JĘZYK ANGIELSKI: 

- przewodniczący – dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator – mgr Piotr Trojanek 

- promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała nr 2/2017r. 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie przyjęli propozycje składów komisji egzaminacyjnych 

rozprawy doktorskiej mgr inż. P. Plecki pt. „Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian 

oprogramowania wybranej klasy systemów ERP”,   

 

Ad.2. Dziekan, prof. G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału, o braku zgłoszeń dotyczą-

cych Wniosków o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

 

Sprawy kadrowe - Zagadnienie przedstawił Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz.  

 

Ad.1. Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia 

zatrudnienia dr. inż. Piotra Pawłowskiego na 1/2 etatu od 01.03.2017 roku do 30.06.2017 roku 

na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektroniki. 

 

 Kierownik Katedry, prof. M. Maliński poinformował członków RW o problemach z zapewnie-

niem pensum dla pracownikom Katedry. Pan dr inż. P. Pawłowski ma zapewnione 180 godz 

pensum.  

 

Prof. M. Maliński prosił członków RW o poparcie w sprawie zatrudnienia na stanowisku star-

szego wykładowcy na ½ etatu do 30.06.2017 roku.  

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału poparli wniosek.  

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 23 22 20 1 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 24.01.2017r. 



 

 

 

Sprawy dydaktyczne: - Zagadnienie przedstawił Prodziekan dr inż. Wiesław Madej. 

 

Ad.1. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku aka-

demickiego 2016/2017 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- mgr inż. Dariusz Bernatowicz, 

- mgr inż. Marek Rubanowicz, 

- mgr inż. Rafał Wojszczyk. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 23 23 23 - - 

Uchwała z dnia 24.01.2017r  

 

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników 

technicznych i zewnętrznych, na prowadzenie zajęć dydaktycznych w sem. letnim  roku akademic-

kiego 2016/2017: 

- dr inż. Leszek Bychto, 

- mgr inż. Eryk Szwarc, 

- mgr inż. Paweł Koziołko, 

- mgr inż. Marek Rubanowicz, 

- mgr inż. Małgorzata Madej, 

- mgr inż. Marcin Nowacki, 

- mgr inż. Krzysztof Stolc, 

- mgr inż. Bartosz Poletajew. 

 

Dziekan omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników zewnętrznych. Rada 

Wydziału wraziła zgodę. 

  

Głosowanie jawne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 23 23 23 - - 

Uchwała z dnia 24.01.2017r.  

 

Ad.3. Prodziekan dr inż. W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane tematy 

prac dyplomowych w systemie DYPLOMY: Informatyka-2 tematy / mgr i 21-tematów / inż. W 

systemie oczekuje 7 tematów zgłoszonych przez promotora, o które prodziekan również prosi o 

zatwierdzenie. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

 

Sprawy różne:  

 

Dr inż. K. Bzdyra 

- przypomniał o organizowanej kolejnej edycji  Krajowej Konferencji Studentów i Młodych 

Pracowników Nauki. Prosił członków Rady Wydziału o przekazanie tej informacji studen-

tom i doktorantom oraz o zachęcanie ich do udziału w konferencji. 



 

Prof. A. Partyn  

- poinformował członków Rady Wydziału o szkoleniu, które już odbyło się i dotyczyło nowej ba-

zy - „Naukowa baza”.  

 

Dr inż. R. Berezowski 

- prodziekan poinformował członków Rady Wydziału o ważnych datach: 

  - 09.03.2017r – Dzień Otwarty, 

  - 25.03.2017r – Noc Szkoleń, 

  - od 15 do 20.05.2017 r. – Juwenalia. 

 

Dr. inż. W.Madej  

- poinformował członków Rady Wydziału o zmianach w umowie zleceniu wprowadzonych zgod-

nie z Prawem Pracy: 

   - miesięczne rozliczenie zrealizowanych godzin, 

   - miesięczna wypłata. 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 


