
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Dyscypliny 

INFORMATYKA TECHNICZNA i TELEKOMUNIKACJA 

Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 26.10.2021r. 

 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Dyscypliny ITiT 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 Rady potwierdził prawomocność posiedzenia Rady Dyscypliny ITiT do przeprowa-

dzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych w dyscyplinie ITiT w dniu 26.10.2021r. oraz przedstawił proponowany porządek obrad. 
W czasie posiedzenia głosowanie tajne odbyło się z wykorzystaniem systemu informatycznego eSesja. 

 

Rada Dyscypliny ITiT 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

12 6 
 

Komisja Rady Dyscypliny ITiT 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

5 4 
 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

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

nia stopnia doktora panu mgr. inż. Łukaszowi Kupraczowi. 

 

 

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

Łukasza Kupracza dotyczący powołania promotora przygotowywanej rozprawy doktorskiej  

pt.: „Statystyczne modele pandemii i metody predykcyjne w prognozowaniu rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-CoV-2 w różnych krajach z uwzględnieniem szczepień”. Wyznaczenie pro-

motora jest równoznaczne z wszczęciem postępowania doktorskiego. 

 

W dniu 19.10.2021 r. na seminarium wydziałowym mgr inż. Ł. Kupracz przedstawił rezultaty 

badań swojej pracy. 

 

 Pan Ł. Kupracz do wniosku załączył: 

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

Wilińskiego, 

 - koncepcję rozprawy doktorskiej, 

 -  dorobek naukowy, który obejmuje 3 publikacje, 

 - życiorys. 

Pan Ł. Kupracz dołączył do wniosku pozytywną opinię opiekuna naukowego prof. dr. hab. inż. 

A. Wilińskiego o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz zgodę na pełnienie funkcji 

promotora. 

Wszystkie załączniki zostały umieszczone w programie e-Sesja. 

 

Dyskusja: 

- prof. A. Słowik: pan Ł. Kupracz jest zdeterminowany do napisania rozprawy, dlatego są szan-

se aby ten doktorat został zrealizowany. 

 

 

 



 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan G. Bocewicz poprosił osoby uprawnione,  

członków Komisji Rady Dyscypliny ITiT, o głosowanie w sprawie wniosku mgr. inż. Ł. Kupra-

cza dotyczącego wyznaczenia promotora w osobie prof. dr. hab. inż. A. Wilińskiego.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

5 4 4 4 - - 

Uchwała Komisji RD ITiT z dnia 26.10.2021r.  

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 Ł. Kupracza dotyczący wyznaczenia promo-

tora rozprawy doktorskiej w osobie prof. dr. hab. inż. Antoniego Wilińskiego. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Dyscypliny ITiT. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny ITiT 

 

 

 

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


