PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki
w dniu 25.04.2017r.
Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Proponowany porządek obrad:
Sprawy kadrowe - Dziekan: prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
1. Uchwała RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Pawła
Poczekajło - Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.
Sprawy naukowe - Prodziekan ds. Nauki: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński
1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jacka
Kaczmarka.
2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecki i skierowanie jej do publicznej obrony.
3. Zatwierdzenie wniosków o nagrody Rektora za rok 2016.
Sprawy organizacyjne - Dziekan: prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
1. Informacja o zmianie harmonogramu posiedzeń RW:
planowany 23.05 – zamiana na 9.05.2017r.
planowany 20.06 – zamiana na 13.06.2017r.
Sprawy dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Wiesław Madej
1. Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne.
2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.
3. Informacja dot. zmiany przedmiotów na Specjalności ZSBD KIK.
4. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora.
Sprawy różne
Informacja dot. składania wniosków o nagrody dydaktyczne.

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu
25.04.2017r.
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
21
Rada Naukowa
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
14
13

Sprawy kadrowe-Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz.
Ad.1. Dziekan, prof. G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Pawła Poczekajło na stanowisku asystenta, w Katedrze Systemów Cyfrowego
Przetwarzania Sygnałów.
Pan mgr inż. P. Poczekajło złożył wniosek o przedłużenie zatrudnienia, raport naukowy i opinię promotora, prof. dr. hab. inż. K. Wawryna.
Na Radzie Wydziału w dniu 14.03.2017r., podjęto uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego, powołaniu komisji doktorskiej i wyznaczeniu recenzenta dorobku naukowego mgr. inż.
P. Poczekajło, prof. nadzw. dr hab. inż. Adama Słowika.
Prof. A. Słowik napisał recenzję oraz wydał pozytywną opinię dotyczącą dorobku naukowego
mgr. inż. P. Poczekajło.
Prof. G. Bocewicz przeczytał członkom Rady Wydziału konkluzję zawartą w opinii prof.
A. Słowika.
Pan mgr inż. P. Poczekajło spełnia wymagania formalne na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta.
Dziekan, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dla mgr. inż. P. Poczekajło w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na okres trzech lat.
Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału poparli wniosek
o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dla mgr inż P. Poczekajło w Katedrze
Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, na okres trzech lat.
Głosowanie tajne
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
20
Uchwała nr 10/2017r.

Głosujących
20

Za
19

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
1

Sprawy naukowe-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. M. Maliński
Ad.1. Prodziekan, prof. M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynął wniosek
w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jacka Kaczmarka. Na wniosku zgodę swoją wyraził prof. W. Janke (dotychczasowy promotor) i prof. R. Suszyński
(proponowany promotor).
Na salę posiedzenia Rady Wydziału wszedł prof. M. Kitliński.
Prodziekan, prof. M. Maliński przypomniał członkom Rady Wydziału o przyjętej na Radzie
Wydziału w dniu 20.12.2016r. procedurze postępowania i przedstawił dokumenty, które
wpłynęły:
1. mgr inż. J. Kaczmarek przedstawił uaktualnioną koncepcję dysertacji, określił zmodyfikowany cel i tezę pracy oraz wystąpił o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej do 2020r.
2. prof. R. Suszyński, po zapoznaniu się z celem, tezą i zakresem tematycznym realizowanej
pracy doktorskiej poparł prośbę Pana mgr. inż. J. Kaczmarka i wyraził zgodę na podjęcie
się funkcji promotora przewodu doktorskiego.
Prof. R. Suszyński poinformował członków Rady Wydziału, że rozprawa może zakończyć się
wcześniej, ponieważ Pan mgr inż. J. Kaczmarek wykazuje się dużą determinacją.
Prodziekan, prof. M. Maliński poprosił o głosowanie w sprawie zmiany promotora rozprawy
doktorskiej mgr. inż. J. Kaczmarka, w wyniku którego członkowie Rady Naukowej poparli
wniosek.

Głosowanie tajne
Uprawnionych Obecnych
do głosowania
14
13
Uchwała nr 12/2017r.

Głosujących
13

Za
12

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.2. Prodziekan, prof. M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o przyjęcie rozprawy
doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecki pt. „Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania
zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP”, i skierowanie jej do publicznej obrony.
Prodziekan, prof. M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęły dwie
pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej mgr. inż. P. Plecki: od prof. Lecha Madejskiego
i prof. Marcina Witczaka.
Następnie Prodziekan, prof. M. Maliński:
- przeczytał konkluzje recenzentów wnoszące o dopuszczenie rozprawy doktorskiej mgr. inż.
P. Plecki do obrony,
- poinformował, że Pan mgr inż. P. Plecka zdał egzaminy doktorskie zgodnie z wymogami
ustawy i otrzymał pozytywne oceny.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Prodziekan prof. M. Maliński poprosił członków
Rady Naukowej i osoby uprawnione, o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem rozprawy
doktorskiej mgr. inż. P. Plecki i skierowanie jej do publicznej obrony.
Odbyło się tajne głosowanie w wyniku którego członkowie Rady Naukowej i osoby uprawnione, jednomyślnie podjęli uchwalę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. inż. P. Plecki
i skierowanie jej do publicznej obrony.
Głosowanie tajne
Uprawnionych Obecnych
do głosowania
16
13
Uchwała 11/2017r.

Głosujących
13

Za
13

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Następnie, Prodziekan prof. M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad
terminem obrony w dniu 09.05.2017r. o godz. 1000 w sali 119A.
Głosowanie jawne.
Głosowanie
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
Za
Przeciw
Wstrz. się
26
21
21
21
Rada Wydziału zatwierdziła termin obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. P. Plecki.
Ad.3. Prodziekan, prof. M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału siedem wniosków
o nagrodę Rektora za 2016 rok, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Oceniającą:
Mirosław Maliński, prof. nadzw. dr hab.- dorobek naukowy za lata 2015-2016 ,
Adam Słowik, prof. nadzw. dr hab. inż.- dorobek naukowy za rok 2016 ,
Bohdan Andryevskyy, prof. dr hab. inż.- dorobek naukowy za rok 2016,
Robert Suszyński, prof. nadzw. dr hab. inż.- uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w roku
2016,
Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. dr hab. inż.- dorobek naukowy za rok 2016,
Rafał Wojszczyk, mgr inż.- dorobek naukowy za lata 2015-2016,
Łukasz Chrobak, dr inż.- dorobek naukowy za rok 2016.
Prodziekan, prof. M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie
zatwierdzenia wniosków.
Głosowanie jawne.
Głosowanie
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
Za
Przeciw
Wstrz. się
26
21
21
21
Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili wnioski o nagrodę Rektora za 2016 rok.

Sprawy organizacyjne-Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz.
Ad.1. Dziekan, prof. G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału informację o zmianie
harmonogramu dwóch posiedzeń Rady Wydziału.
1. Planowany termin RW 23.05.2017r został zmieniony na 09.05.2017r. o godz. 1000.
W tym dniu odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecki
2. Planowany termin RW 20.06.2017r został zmieniony na 13.06.2017r. o godz. 1200.
Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. W. Madej.
Ad.1. Prodziekan, dr inż. W.Madej przedstawił limity przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia
w roku akademickim 2017/2018.
- studia stacjonarne I-go stopnia:
EiT - 30 osób
INF - 150 osób
- studia stacjonarne II-go stopnia:
EiT - 20 osób
INF - 20 osób
Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie
poparli limity przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.
Głosowanie jawne.
Uprawnionych
Obecnych
do głosowania
26
21

Głosujących
21

Za
21

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Ad.2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.
Prodziekan, dr inż. W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane tematy
prac dyplomowych w systemie DYPLOMY – 2 tematy INF/inż.
Głosowanie jawne.
Głosowanie
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
Za
Przeciw
26
21
21
21
Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych.

Wstrz. się
-

Ad.3. Informacja dot. zmiany przedmiotów na specjalności ZSBD.
Prodziekan, dr inż. W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału propozycję zmiany
przedmiotów w siatce godzin na specjalności Zastosowanie Systemów Baz Danych, na kierunku Informatyka, studia II-go stopnia (ZSBD w KIK). Zmieniona siatka godzin obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017/2018.
Zmiana przedmiotów na specjalności ZSBD zaakceptowana została przez Komisję Programową.
Prodziekan, dr inż. W. Madej poprosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie zmiany
przedmiotów prowadzonych na specjalności ZSBD.
Głosowanie jawne.
Głosowanie
Uprawnionych
Obecnych
Głosujących
do głosowania
Za
Przeciw
26
21
21
21
Rada Wydziału zatwierdziła zmianę przedmiotów na specjalności ZSBD.

Wstrz. się
-

Ad.4. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia
doktora.
Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Elektroniki na prowadzenie wykładów
od 25.04.2017r. przez osobę nie posiadającą stopnia doktora:
- 6 godz/wykł - Analiza matematyczna i algebra liniowa - mgr inż. Jolanta Janus z Zakładu
Matematyki
Osoba dotychczas prowadząca w/w zajęcia, od dnia 24.04.2017r. do końca semestru letniego
roku akademickiego 2016/2017 przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę.
Uprawnionych Obecnych
Głosujących
do głosowania
26
21
21

Za
21

Głosowanie
Przeciw
-

Wstrz. się
-

Sprawy różne-Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz
Ad.1. Informacja dot. składania wniosków o nagrody dydaktyczne.
Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, że można składać wnioski o nagrodę
Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (szczegóły ujęte są w Regulaminie nagród).
Wnioski rozpatrywane będą na Radzie Wydziału 9.06.2017r.

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału.

Dziekan
Protokołowała: Margita Kucharska

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

