
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 19.01.2021r. 

 

 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE otworzył przewodniczący Rady  

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK. Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednictwem 

aplikacji MS Teams i systemu informatycznego eSesja.  
 

Przewodniczący Rady potwierdził prawomocność posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE  

w dniu 19.01.2021r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad. W czasie posie-

dzenia głosowanie tajne odbyło się z użyciem systemu informatycznego eSesja. 

 

Rada Naukowa Dyscypliny AEiE 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 12 
 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Informacja o liczbie N w dyscyplinie. 

2. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie Wniosku o wyznaczenie promotora dokto-

ranta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Piotra Maciołka w dyscyplinie Automatyka, Elektronika  

i Elektrotechnika. 

3. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie Wniosku o wyznaczenie promotora dokto-

ranta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Pawła Grochockiego w dyscyplinie Automatyka, Elektronika  

i Elektrotechnika. 

4. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie Wniosku o wyznaczenie promotora dokto-

ranta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Antosza w dyscyplinie Automatyka, Elektronika  

i Elektrotechnika. 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom RND informację o liczbie N w dyscyplinie AEiE 

opracowaną na podstawie naszych wewnętrznych zasobów oraz informacji z bazy SCOPUS  

i bazy PBN na dzień 19 stycznia 2021r.: 

- wkład procentowy danego pracownika do dyscypliny AEiE w latach 2017-2021, 

- informacja o liczbie N w dyscyplinie AEiE dla całego okresu oraz dla każdego roku oddziel-

nie. 

- do pracowników wskazujących dyscyplinę AEiE w 2020r. dołączył profesor Stanisław Duer, 

który złożył oświadczenie o 50% udziale w dyscyplinie, 

- dr inż. Krzysztof Dorywalski w 2020r. przypisał dyscyplinie AEiE 100%, 

- na Uczelni 23 osoby wskazują dyscyplinę AEiE, w tym 13 osób jest pracownikami samodziel-

nymi, 

- liczba N na rok 2020 wynosi 19,25, 

- średnia liczba N dla okresu ( 2017-2021) wynosi 18,4.  

 

Wartość punktowa kryterium I wynosi: 

- w styczniu 2020r. 93,13 

- w styczniu 2021r. 210,54 

 

Wartość punktowa kryterium II wynosi: 

- w styczniu 2020r. 1,14 

- w styczniu 2021r. 6,27 

 

Uczelnia oferuje pracownikom wsparcie w zakresie działalności badawczej: 

- 20% koszów pośrednich, 



 

- dodatek za indywidualne osiągnięcia naukowe dla zespołu, 

- dodatek do pensji dla najlepszych pracowników. 

Wsparcie wydziałowe w zakresie działalności badawczej: 

- program WEiI „Granty na granty” (obowiązujące od 2016r.) 

- program WEiI „Honorarium” (obowiązujące od 2017r.). 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję - udział w dyskusji wzięli: 

- prof. Mirosław Maliński,  

- dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz,  

- dr inż. Robert Suszyński. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków RND, że wpłynął wniosek od Pana mgr. inż. 

Piotra Maciołka, doktoranta Szkoły Doktorskiej, z prośbą o wyznaczenie promotora w dyscy-

plinie Automatyka Elektronika i Elektrotechnika. Na promotora proponuje dr. hab. inż. Roberta 

Suszyńskiego, prof. PK. Dr hab. inż. R. Suszyński, prof. PK wyraził zgodę na pełnienie funkcji 

promotora. 

Dr hab. inż. R. Suszyński: 

- doktorant, P. Maciołek przeszedł procedurę z wynikiem pozytywnym, 

- jest automatykiem w jednej z firm z terenu Koszalina, 

- ma duży dorobek publikacyjny, 

- nie widzi zagrożeń co do realizacji przewodu doktorskiego. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję:  

- głosów w dyskusji brak 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE o głosowanie nad opinią w sprawie Wnio-

sku o wyznaczenie dr. hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof. PK na funkcję promotora doktoran-

ta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Piotra Maciołka w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elek-

trotechnika. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 
Opinia RND AEiE z dnia 19.01.2021r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali Wniosek o wyznacze-

nie dr. hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof. PK na funkcję promotora doktoranta Szkoły Dok-

torskiej mgr. inż. Piotra Maciołka w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

 

Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków RND, że wpłynął wniosek od Pana mgr. inż. 

Pawła Grochockiego, doktoranta Szkoły Doktorskiej, z prośbą o wyznaczenie promotora w dys-

cyplinie Automatyka Elektronika i Elektrotechnika. Na promotora proponuje dr. hab. inż. Grze-

gorza Bocewicza, prof. PK. Dr hab. inż. G. Bocewicz, prof. PK wyraził zgodę na pełnienie 

funkcji promotora. 

Dr hab. inż. G. Bocewicz: 

- doktorant, P. Grochocki ukończył z wyróżnieniem studia na ZUT, na Wydziale Elektrycznym, 

- jest współautorem 5 artykułów naukowych i 1 rozdziału w monografii w zakresie elektrotech-

niki, 

- nie widzi zagrożeń co do realizacji zleconych badań, 

- obecnie prace doktoranta koncentrują się na studiach literaturowych w zakresie prowadzonych 

badań.   

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję:  

- głosów w dyskusji brak 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE o głosowanie nad opinią w sprawie Wnio-

sku o wyznaczenie dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza, prof. PK na funkcję promotora doktoran-

ta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Pawła Grochockiego w dyscyplinie Automatyka, Elektronika  

i Elektrotechnika. 



 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 
Opinia RND AEiE z dnia 19.01.2021r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali Wniosek o wyznacze-

nie dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza, prof. PK na funkcję promotora doktoranta Szkoły Dok-

torskiej mgr. inż. Pawła Grochockiego w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechni-

ka. 

 

Ad.4. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków RND, że wpłynął wniosek od Pana mgr. inż. 

Andrzeja Antosza, doktoranta Szkoły Doktorskiej, z prośbą o wyznaczenie promotora w dyscy-

plinie Automatyka Elektronika i Elektrotechnika. Na promotora proponuje dr. hab. inż. Roberta 

Suszyńskiego, prof. PK. 

Dr hab. inż. R. Suszyński, prof. PK wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję:  

- głosów w dyskusji brak 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE o głosowanie nad opinią w sprawie Wnio-

sku o wyznaczenie dr. hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof. PK na funkcję promotora doktoran-

ta Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Antosza w dyscyplinie Automatyka, Elektronika  

i Elektrotechnika. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 12  12 12 - - 
Opinia RND AEiE z dnia 19.01.2021r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali Wniosek o wyznacze-

nie dr. hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof. PK na funkcję promotora doktoranta Szkoły  

Doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Antosza w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotech-

nika. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny AEiE 

 

 

 

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

 

 

 

 


