
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Rady Dyscypliny 

INFORMATYKA TECHNICZNA i TELEKOMUNIKACJA 

Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 29.06.2021r. 

 

 

Wirtualne, pierwsze posiedzenie Komisji w sprawie nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk  

inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie ITiT otworzył przewodniczący Komisji dr hab. inż. Grze-

gorz Bocewicz, prof. PK. Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednictwem aplikacji MS 

Teams i systemu eSesja.  
 

Przewodniczący Komisji potwierdził prawomocność posiedzenia Komisji do przeprowadzania czyn-

ności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych w dyscyplinie ITiT w dniu 29.06.2021r. oraz przedstawił proponowany porządek obrad. 
W czasie posiedzenia głosowanie tajne odbyło się z użyciem systemu informatycznego eSesja. 

 

 

Komisja RD ITiT 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

5 5 
 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Rozpatrzenie wniosku o powołanie promotora wszczynającego postępowanie w sprawie nada-

nia stopnia doktora panu mgr. inż. Grzegorzowi Radzkiemu. 

 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Komisji Rady Dyscypliny ITiT wniosek mgr. inż. 

Grzegorza Radzkiego dotyczący powołania promotora przygotowywanej rozprawy doktorskiej 

pt.: „Metoda planowania misji lotów bezzałogowych statków powietrznych odpornych na zmia-

ny warunków pogodowych”.  

 

 Pan G. Radzki do wniosku załączył: 

- prośbę o wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr. hab. inż. Grzegorza  

   Bocewicza, prof. PK. 

 - koncepcję rozprawy doktorskiej, 

 -  spis 10 publikacji wydanych w polsko i angielskojęzycznych czasopismach naukowych, 

 - życiorys, 

 - ocena opiekuna naukowego dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza w której stwierdza, ukończenie 

   pracy w 60% 

 - przewidywany termin ukończenia pracy - koniec roku akademickiego 2021/2022. 

 

Pan G. Radzki dołączył do wniosku pozytywną opinię opiekuna naukowego dr. hab. inż. Grze-

gorza Bocewicza o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz zgodę na pełnienie funkcji 

promotora. 

 

Dyskusja: 

- prof. K. Wawryn: pan G. Radzki ma zaawansowaną pracę doktorską, która rokuje zakończenie 

 w połowie roku 2022, 

- popiera wniosek G. Radzkiego. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan G. Bocewicz poprosił członków Komisji,  

o głosowanie w sprawie wniosku mgr. inż. Grzegorza Radzkiego dotyczącego wyznaczenia 

promotora w osobie dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza.  

 

 

 



 

 

Skład Komisji do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia dok-

tora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna  

i Telekomunikacja: 

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK 

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

5 5 5 5 - - 

Uchwała Komisji RD ITiT z dnia 29.06.2021r.  

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie komisji do przeprowadzania czyn-

ności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych w dyscyplinie ITiT poparli wniosek G. Radzkiego dotyczący wyznaczenia promo-

tora rozprawy doktorskiej w osobie dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Bocewicz zamknął pierwsze posiedzenie Komisji Rady Dyscypli-

ny ITiT. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rady Dyscypliny ITiT 

 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 


