
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 20.04.2021r. 

 

 

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 20.04.2021r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad.  
W czasie posiedzenia głosowanie tajne odbyło się z użyciem systemu informatycznego eSesja. 

 

Dziekan, G. Bocewicz powitał dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK, nowego członka RND AEiE. 

Prof. S. Duer wskazał nasza dyscyplinę jako jedną z dwóch dyscyplin reprezentowaną w 75%.  

 

 

Rada Naukowa Dyscypliny AEiE 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 13 
 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Zatwierdzenie kart zgłoszeń tematyki badawczej dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku 

akademickim 2021/2022. 

2. Sprawy różne. 

 

 

 

Ad.1. Do Biura Wydziału wpłynął wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK o przygotowanie zgło-

szeń tematyki badawczej dla kandydatów Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022. 

 Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom RND AEiE  zgłoszone tematy badawcze.  

   

 Zgłoszone tematy badawcze dla kandydatów Szkoły Doktorskiej w ramach dyscypliny AEiE: 

 - Inteligentny system do nadzoru i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń farmy wiatrowej, 

 - Analiza niezawodności urządzeń elektroenergetycznych farmy wiatrowej, 

 - Diagnostyka w wielowartościowych ocenach stanów złożonych obiektów technicznych, 

 - Samoorganizujące się systemy cykliczne. 

  

Karty zgłoszeń tematyki badawczej załączone są w systemie informatycznym e-Sesja. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Nauko-

wej Dyscypliny o zaakceptowanie tematów badawczych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej 

w roku akademickim 2021/2022. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 13 13 12 - 1 

Opinia RND z dnia 20.04.2021r.  

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE 

pozytywnie zaopiniowali karty zgłoszeń tematyki badawczej dla kandydatów do Szkoły Dok-

torskiej w roku akademickim 2021/2022. 

 

 



 

Ad.2. Sprawy różne. 

 Prof. S. Duer: 

- zachęca pracowników do składania artykułów do publikacji za 140 pkt. w czasopiśmie Ener-

gies z listy MNISW,  

- wydawnictwo MDPI publikuje prace w trybie ciągłym, 

- zakończenie wydania specjalnego czasopisma Energies przewidywane jest na początek roku 

2022. 

 

 

 

  

 

 

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 

 

 

 

 


