
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 13.06.2017r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 Sprawy kadrowe – prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

 1. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na cztery stanowiska starszego wykładowcy  

w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. 

2. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej. 

3.  Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze  

Elektroniki.  

4.  Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Elektroniki. 

5.  Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze  

Elektroniki. 

6.  Uchwała RW w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Podstaw Informatyki  

i Zarządzania. 

7. Uchwała RW w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Podstaw  

Informatyki i Zarządzania. 

Sprawy organizacyjne – prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz. 

1. Zatwierdzenie wniosków o nagrody Rektora za rok 2016. 

Sprawy dydaktyczne – dr inż. Wiesław Madej 

2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

3. Zatwierdzenie nowej specjalności na kierunku informatyka. 

4. Zatwierdzenie siatki studiów na kierunku EiT I stopień. 

Sprawy różne – dr inż. Wiesław Madej 

1. Zmiany w karcie obiegowej studenta/doktoranta. 

 

  

 

 

 

 

 



Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13.06.2017r. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 20 

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

przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

 

 

 

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

 

Ad.1. Dziekan, prof. G. Bocewicz przedstawił wnioski dotyczące przedłużenia zatrudnienia na cztery 

stanowiska starszego wykładowcy pracownikom Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania  

Sygnałów dla:  

- mgr inż. Józefa Jasiulewicza - zatrudnienie do 31.07.2017r., 

- dr. inż. Dariusza Gretkowskiego - zatrudnienie do 30.09.2017r., 

- dr. inż. Józefa Drabarka - zatrudnienie do 30.09.2017r., 

- dr. inż. Roberta Wirskiego - zatrudnienie do 30.09.2017r. 

 Kierownik Katedry, prof. K. Wawryn poinformował członków Rady Wydziału-pensum dla pra-

cowników katedry nie jest zagrożone. Katedra dysponuje ok. 1tys.godz.- nadgodzin.  

Dziekan, prof. G. Bocewicz  poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie zatrudnie-

nia na stanowisku starszego wykładowcy dla czterech pracowników Katedry Systemów Cyfrowego 

Przetwarzania Sygnałów na okres czterech lat.  
 

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

w/w pracowników o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy czterech pracowników 

KSCPS, na okres czterech lat, od 01.10.2017r.  

Głosowanie tajne – przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. J. Jasiulewicza 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 20 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 
 

Głosowanie tajne – przedłużenie zatrudnienia dr. inż. D. Gretkowskiego 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 20 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 
 

Głosowanie tajne – przedłużenie zatrudnienia dr. inż. J. Drabarka 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 
 

Głosowanie tajne – przedłużenie zatrudnienia dr. inż. R. Wirskiego 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 20 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 



 

Ad.2. Dziekan, prof. G. Bocewicz przedstawił wniosek dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowi-

sku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej dla dr. inż. Walerego Susłowa. 

Dziekan poinformował również członków Rady Wydziału, że przedłużenie zatrudnienia dr. inż.  

W. Susłowa nie powoduje zagrożenia w zapewnieniu pensum dla pozostałych pracowników  

Katedry. 

  

 Kierownik Katedry, prof. H. Budzisz mówił o dużym zaangażowaniu dr. inż. W. Susłowa  

w działalność pozadydaktyczną, np.: w promocję WEiI: aktywne uczestnictwo w konkursie „Bieg 

po indeks”, prowadzenie dodatkowych zajęc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Dziekan, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie przedłuże-

nia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr. inż W. Susłowa w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej na okres czterech lat, od 01.10.2017 roku.  

 

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

o zatrudnienie dr. inż W. Susłowa na stanowisko starszego wykładowcy, na okres czterech lat  

od 01.10.2017r. w KIK.  

Głosowanie tajne – przedłużenie zatrudnienia dr. inż. W. Susłowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 

 

   

Ad.3. Dziekan, prof. G. Bocewicz przedstawił wniosek dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowi-

sku profesora zwyczajnego w Katedrze Elektroniki dla prof. dr hab. inż. Włodzimierza Janke. 

  

 Kierownik Katedry, prof. M. Maliński prosił członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie  

w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. W. Janke na czas nieokreślony.  

 

Dziekan, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie  

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Elektroniki na czas 

nieokreślony, od 01.10.2017 roku.  

 

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

wniosek o zatrudnienie prof. W. Janke na stanowisku profesora, na czas nieokreślony  

od 01.10.2017r. w KE. 

Głosowanie tajne - przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. inż. W.Janke 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 20 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 

 

Ad.4. Dziekan, prof. G. Bocewicz przedstawił wnioski dotyczące przedłużenia zatrudnienia na dwa  

stanowiska adiunkta, pracownikom Katedry Elektroniki dla:  

- dr. inż. Anety Hapka - zatrudnienie do 30.09.2017r., 

- dr. inż. Jarosława Kraśniewskiego - zatrudnienie do 30.09.2017r. 

 Kierownik Katedry, prof. M. Maliński poparł wnioski złożone przez pracowników o przedłużenie 

zatrudnienia na stanowisko adiunkta na następne dwa lata. Okres ten pozwoli  

w/w pracownikom na uzupełnienie dorobku naukowego o elementy warunkujące złożenie wniosku 

o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. 



Dziekan, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie zatrudnie-

nia na stanowisku adiunkta dla dwóch pracowników Katedry Elektroniki na okres dwóch lat,  

od 01.10.2017r. 

 

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

Dziekana o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dla dwóch pracowników Katedry Elektroniki  

na okres dwóch lat, od 01.10.2017r. 

Głosowanie tajne – przedłużenie zatrudnienia dr. inż. A. Hapka 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 
 

Głosowanie tajne – przedłużenie zatrudnienia dr. inż. J. Kraśniewskiego 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 
 

Ad.5. Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia  

zatrudnienia dr. inż. Piotra Pawłowskiego na 1/2 etatu, na jeden rok od 30.06.2017 roku na stano-

wisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektroniki. 

 

 Kierownik Katedry, prof. M. Maliński pozytywnie ocenił pracę dydaktyczną dr. inż.  

P. Pawłowskiego. 

 

 Prodziekan, dr inż. W. Madej również pozytywnie ocenił zaangażowanie w pracy na Wydziale  

dr. inż. P. Pawłowskiego, np.: aktywny udział w programie ERASMUS, współpraca zagraniczna. 

 

Dziekan, prof. G. Bocewicz poprosił członków RW o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia 

na stanowisku starszego wykładowcy, na ½ etatu od 01.07.2017 roku, na okres jednego roku. 

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

o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy dr. inż. P. Pawłowskiego na½ etatu  

od 01.07.2017 roku, na okres jednego roku w KE.  

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 13.06.2017r. 

 

Ad.6. Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, że w dniu 13.06.2017 r., przed Radą Wydziału 

zebrała się Komisja Konkursowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku 

asystenta w Zakładzie Podstaw Informatyki i Zarządzania. Komisja konkursowa, po zapoznaniu się 

z dokumentami, które wpłynęły na ogłoszony konkurs, jednomyślnie zarekomendowała zatrudnie-

nie mgr. inż. Rafała Wojszczyka na stanowisko asystenta. 

 

Kierownik Zakładu PIiZ, prof. Z. Banaszak, również poprosił o poparcie w sprawie zatrudnienia.  

Prof. Z. Banaszak wysoko ocenił pracę naukową Pana mgr. inż. R. Wojszczyka: 13 publikacji  

naukowych oraz w ocenie promotora Panu  mgr. inż. R. Wojszczykowi pozostał jeden rok  

na ukończenie pracy doktorskiej. 

 

Dziekan, prof. G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia  

na stanowisku asystenta dla mgr. inż. Rafała Wojszczyka w Zakładzie Podstaw Informatyki 

i Zarządzania, na okres trzech lat od 01.10.2017 roku.  



 

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

o zatrudnienie mgr. inż. R. Wojszczyka na stanowisko asystenta, na okres trzech lat, 

od 01.10.2017roku a ZPIiZ. 

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Uchwała nr 15/2017r. 

Ad.7. W dniu 13.06.2017 r., przed posiedzeniem Rady Wydziału, Komisja Konkursowa rozstrzygała 

również w sprawie konkursu o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie 

Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs jednomyślnie  

zarekomendowała zatrudnienie dr. Dariusza Jakóbczaka na stanowisko starszego wykładowcy. 

 

Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stanowisku starszego 

wykładowcy dr. Dariusza Jakóbczaka w Zakładzie PIiZ na okres czterech lat od 01.10.2017 roku.  

 

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

o zatrudnienie dr. D. Jakóbczaka na stanowisku starszego wykładowcy, na okres czterech lat  

od 01.10.2017 roku w ZPIiZ.  

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Uchwała nr 16/2017r. 

 

Sprawy organizacyjne: - Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz. 

 

Ad.1.Dziekan przedstawił członkom Rady Wydziału osiem wniosków o nagrodę Rektora za 2016 rok, 

które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oceniającą, w dniu 13.06.2017 roku, przed 

Radą Wydziału: 

 

-  nagroda za osiągnięcia dydaktyczne - prof. M. Maliński 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Wniosek został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

- nagroda za dorobek naukowy za 2016 rok – prof. dr hab. inż. W. Janke. 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Wniosek został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

- nagroda organizacyjna, zespołowa za 2016 rok - dr inż. R. Berezowski, 

 - dr inż. W. Madej. 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 17 - 3 

Wniosek został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

 



 

- nagroda za dorobek naukowy w latach 2015-2016 - dr inż. M. Ślosarski.  

 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 17 - 3 

Wniosek  został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

- nagroda za dorobek naukowy w latach 2015-2016 - dr inż. K. Jagodzińska. 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 1 - 

Wniosek został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

- nagroda organizacyjna, zespołowa - prof. nadzw. dr hab. inż. H. Budzisz, 

 - prof. nadzw. dr hab. M. Maliński. 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Wniosek został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

- nagroda za osiągnięcia organizacyjne w latach 2015-2016 - dr inż. K. Bzdyra. 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 16 - 4 

Wniosek został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

- nagroda za dorobek naukowy w latach 2015-2016 - dr inż. K. Bzdyra. 

Głosowanie tajne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 19 - 1 

Wniosek został poparty przez członków Rady Wydziału. 

 

 

 

Sprawy dydaktyczne: - zagadnienie referował Prodziekan, dr inż. Wiesław Madej. 

 

Ad.1. Prodziekan, dr inż. W. Madej poinformował członków Rady Wydziału, że zatwierdzenie tematów 

prac dyplomowych zostało przeniesione na miesiąc wrzesień. 

 

Ad.2. Prodziekan, dr inż. W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału siatkę godzin dla nowej spe-

cjalności-Inżynieria Testów Oprogramowania na kierunku Informatyka, studia inżynierskie I-go 

stopnia. Przed Radą Wydziału odbyło się zebranie Komisji Programowej, która zatwierdziła nową 

specjalność i siatkę godzin tej specjalności. Nowa specjalność będzie realizowana we współpracy z 

firmą GlobalLogic.  

 

Prodziekan, dr inż. W. Madej prosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie nowej specjalno-

ści. 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili nową specjalność-Inżynieria Testów 

Oprogramowania na kierunku Informatyka, studia inżynierskie I-go stopnia. 

 

Głosowanie jawne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 20 - - 

Uchwała nr 17/2017r. 



 

Ad.3. Prodziekan, dr inż. W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału zmienioną siatkę godzin na 

kierunku Elektronika i Telekomunikacja, studia stacjonarne I-go stopnia. Przed posiedzeniem Rady 

Wydziału odbyło się zebranie Komisji Programowej, która zatwierdziła zmianę siatki godzin.  

Sumaryczna liczba godzin dydaktycznych i punkty ECTS pozostają bez zmian.  

 

Prodziekan, dr inż. W. Madej prosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie nowej siatki  

studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja I-go stopnia. 

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili zmienioną siatkę godzin na kierunku  

Elektronika i Telekomunikacja, studia stacjonarne I-go stopnia. 

 

Głosowanie jawne   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 20 20 20 - - 

Uchwała nr 18/2017r. 

 

 

Sprawy różne: - zagadnienie referował Prodziekan, dr inż. Wiesław Madej. 

 

Prodziekan, dr inż. W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału zmiany w karcie obiegowej 

studenta i doktoranta-wykreślone zostały podpisy z biblioteki pedagogicznej i wojewódzkiej,  

podpisy pracowników z katedr. Natomiast dodano katedrę dyplomowania z podpisami promotora  

i pracownika katedry dyplomującej. 

 

Prof. Z. Suszyński poprosił o dodanie do karty obiegowej - katedrę specjalnościową. 

 

 

 

Dziekan WEiI, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz poinformował, że następne posiedzenie 

członków Rady Wydziału odbędzie się we wrześniu. Dziekan życzył wszystkim dobrego wypoczynku 

wakacyjnego i zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


