
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 18.01.2022r. 

 

 

 

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 18.01.2022r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad.  
W czasie posiedzenia głosowania odbywały się z użyciem systemu informatycznego eSesja. 

 

Rada Naukowa Dyscypliny AEiE 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 12 
 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asy-

stenta w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

2. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ad-

iunkta w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

3. Sprawy różne. 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE o wyrażenie 

opinii w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kompute-

rowej. 

  

 Kierownik KIK, dr inż. Piotr Ratuszniak złożył wniosek, w którym zwraca się z prośbą o za-

trudnienie asystenta w Katedrze Inżynierii Komputerowej uzasadniając to dużą liczbą godzin  

w katedrze: 

 - suma godzin dydaktycznych realizowanych przez pracowników katedry wynosi 4178 godzin, 

 - sumaryczne pensum pracowników katedry wynosi 2880 godzin. 

Obciążenie potwierdzające pensum pracowników KIK pokazuje brak przeszkód ze względów 

dydaktycznych, które mogłyby uniemożliwić ogłoszenie konkursu na to stanowisko. 

 

Dziekan, G. Bocewicz-pozytywna opinia członków RND będzie rekomendacją dla Pani Rektor 

na wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu z możliwością zatrudnienia asystenta od 

01.03.2022r. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady AEiE  

o głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w KIK na Wydziale 

Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 18.01.2022r.  

 



 

 

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady AEiE wyrazili pozytywną opinię  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta (grupa badawczo-dydaktyczna) w Ka-

tedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki i Informatyki PK. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

  

 Opinia dotyczy zatrudnienia w Katedrze PIiZ Pana dr. inż. Eryka Szwarca.  

 Dr inż. E. Szwarc pozytywnie zakończył rozprawę doktorską broniąc ją na Politechnice War-

szawskiej. Złożył wniosek o zmianę zatrudnienia ze stanowiska specjalisty inżynieryjno-

technicznego na stanowisko adiunkta w KPIiZ od 01.03.2022r. W związku z tym procedura 

wymaga ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta do którego Pan dr inż. E. Szwarc przystą-

pi. 

Wniosek dr. inż. E. Szwarca został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry Pod-

staw Informatyki i Zarządzania, prof. Zbigniewa Banaszaka 

 

Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady AEiE, że nie ma przeszkód ze względów 

dydaktycznych, które mogłyby uniemożliwić ogłoszenie konkursu na w/w stanowisko. 

Pozytywna opinia członków RND będzie rekomendacją dla Pani Rektor na wyrażenie zgody  

na ogłoszenie konkursu z możliwością zatrudnienia asystenta od 01.03.2022r. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady  

AEiE o głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w KPIiZ na Wy-

dziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 18.01.2022r.  

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady AEiE wyrazili pozytywną opinię 

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta (grupa badawczo-dydaktyczna) w Ka-

tedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Informatyki PK. 

Sprawy różne: 

Dr inż. A. Hapka przekazała podziękowania dla prof. M. Malińskiego, prof. R. Suszyńskiego, 

prof. Zb. Suszyńskiego i dr. inż. K. Bzdyry za duże zaangażowanie w przygotowanie opisów 

wpływu niezbędnych do rozliczenia Wydziału z Kryterium III w ewaluacji. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


