
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Dyscypliny 

INFORMATYKA TECHNICZNA i TELEKOMUNIKACJA 

Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 24.05.2022r. 

 

 

Posiedzenie Rady Dyscypliny ITiT otworzył przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Krzysztof Ro-

kosz. Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednictwem aplikacji MS Teams i systemu eSe-

sja.  
 

Przewodniczący Rady potwierdził prawomocność posiedzenia Rady Dyscypliny ITiT w dniu 

24.05.2022r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad.  
W czasie posiedzenia głosowanie odbyło się z użyciem aplikacji MS Teams. 

 

 

 

Rada Dyscypliny ITiT 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

13 11 
 

Komisja do przeprowadzania czynności w postepowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora w dyscy-

plinie ITiT 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

6 6 
 

- skład Komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora  

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i Telekomuni-

kacja: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz – przewodniczący,  

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn, 

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK, 

dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK, 

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK. 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Giebasa i do-

puszczenia jej do publicznej obrony oraz powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia  

i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 

2. Sprawy różne. 

 

 

Ad.1. Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Dyscypliny ITiT opinię w sprawie przyję-

cia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Giebasa pt. „Metoda wykrywania konfliktów zaso-

bowych w aplikacjach wielowątkowych” i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz powoła-

nia Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktor-

skiej.  

Dziekan K. Rokosz poinformował członków Rady Dyscypliny ITiT, że wpłynęły dwie pozy-

tywne recenzje rozprawy doktorskiej mgr. inż. D. Giebasa:  

- od dr hab. inż. Justyny Patalas-Maliszewskiej prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,  

- od dr. hab. inż. Ireneusza Jóźwiaka, prof. Politechniki Wrocławskiej.  

Dziekan, K. Rokosz: 

- przeczytał konkluzje recenzentów wnoszące o dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej mgr. inż. D. Giebasa, 



- poinformował, że Pan mgr inż. D. Giebas zdał egzaminy doktorskie zgodnie z wymogami 

ustawy i otrzymał pozytywne oceny. 

 

Następnie Dziekan, K. Rokosz poprosił promotora, dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza, prof. PK 

o zabranie głosu: 

- Pan mgr inż. D. Giebas zdał trzy egzaminy doktorskie, 

- otrzymał pozytywne recenzje, jedna wskazuje na wyróżnienie, 

- dzisiejsza pozytywna opinia pozwoli na podjęcie odpowiednich uchwał przez Senat PK. 

Podjęcie pozytywnych uchwał przez Senat umożliwia przeprowadzenie publicznej obrony roz-

prawy doktorskiej w dniu 22.06.2022r. 

 

Następnie prof. K. Rokosz przedstawił proponowany skład Komisji Doktorskiej do przeprowa-

dzenia i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. D. Giebasa: 

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz-przewodniczący,  

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, 

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn, 

- dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK-promotor, 

- dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK, 

- dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK, 

- dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego-recenzent, 

- dr. hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. Politechniki Wrocławskiej-recenzent.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, prof. K. Rokosz poprosił uprawnione osoby RD ITiT 

o przystąpienie do głosowania nad: 

- przyjęciem rozprawy doktorskiej mgr. inż. D. Giebasa i dopuszczeniem jej do publicznej 

obrony, 

- powołaniem Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia i przyjęcia publicznej obrony, 

- wyznaczeniem terminu publicznej obrony na dzień 22.06.2022r. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

6 6 6 6 - - 

Opinia RD ITiT z dnia 24.05.2022 r. 

 

Uprawnieni członkowie Rady Dyscypliny ITiT podjęli pozytywną opinię w sprawie: 

- przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. D. Giebasa i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 

- powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia i przyjęcia publicznej obrony. 

- wyznaczenia terminu publicznej obrony na dzień 22.06.2022r. 

 

Ad.2. Sprawy różne: brak. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Rokosz zamknął posiedzenie Rady Dyscypliny ITiT. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny ITiT 

 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska        prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz 

 


