
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 29.06.2021r. 

 

 

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 29.06.2021r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad.  
W czasie posiedzenia głosowanie tajne odbyło się z użyciem systemu informatycznego eSesja. 

 

 

Rada Naukowa Dyscypliny AEiE 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 12 
 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Zaopiniowanie wniosków o nagrody za osiągnięcia naukowe dla nauczycieli akademickich za 

rok 2020. 

2. Zatrudnienie prof. dr. hab. Bohdana Andriyevskyego w Katedrze Elektroniki (opinia Rady o za-

trudnieniu na stanowisku profesora PK). 

3. Zatrudnienie dr. inż. Łukasza Chrobaka w Katedrze Elektroniki (opinia Rady o zatrudnieniu na 

stanowisku adiunkta). 

4. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny w sprawie ogłoszenia konkursu na cztery stanowiska asy-

stentów (dot. Stanowiska badawczo-dydaktycznego) na Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

5. Zaopiniowanie indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej PK. 

 

 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom RND AEiE wnioski o nagrodę Rektora za osią-

gnięcia naukowe dla nauczycieli akademickich, za 2020 rok. Wnioski zostały pozytywnie zao-

piniowane przez Komisję Oceniającą Wydziału.  

 

- 7 wniosków za dorobek naukowy. 

 

 Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie zatwierdze-

nia wszystkich wniosków razem. Wobec braku sprzeciwu, członkowie Rady przystąpili do gło-

sowania. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 

Opinia RND z dnia 29.06.2021r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowali złożone 

wnioski o nagrody za osiągnięcia naukowe w roku 2020. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE o poparcie 

wniosku prof. dr. hab. Bohdana Andriyevskyego o zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku 

profesora w Katedrze Elektroniki od 01.10.2021r. na czas nieokreślony.  

30.09.2021r. kończy się okres zatrudnienia prof. B. Andriyevskyego. 



  

 

Wniosek prof. B. Andriyevskyego został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Katedry 

Elektroniki prof. Mirosława Malińskiego. 

 

Prof. B. Andriyevskyy został przeniesiony do pokoju oczekiwań. 

 

Dyskusja: 

Prof. M. Maliński: 

- popiera wniosek prof. B. Andriyevskyego o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profeso-

ra, na czas nieokreślony, 

- prof. B. Andriyevskyy posiada doświadczenie pedagogiczne i jest pracownikiem niezbędnym  

do realizacji procesu kształcenia, 

- jest zgłoszony do liczby N dyscypliny AEiE i wnosi bardzo duży wkład do ewaluacji naszej 

dyscypliny, 

- prosi członków RND o poparcie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. B. An-

driyevskyego.  

 

Prof. B. Andriyevskyy powrócił na salę z pokoju oczekiwań. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, dziekan G. Bocewicz wnioskował do członków  

Rady Naukowej Dyscypliny o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. B. An-

driyevskyego w Katedrze Elektroniki. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 

Opinia RND z dnia 29.06.2021r.  

 

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

zili pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Bohdana. Andriyevskyego na stano-

wisku profesora od 01.10.2021r. na czas nieokreślony w Katedrze Elektroniki na Wydziale 

Elektroniki i Informatyki PK.  

 

Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE o poparcie 

wniosku dr. inż. Łukasza Chrobaka o zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku adiunkta  

w Katedrze Elektroniki od 01.10.2021r. na czas nieokreślony.  

30.09.2021r. kończy się okres zatrudnienia dr. inż. Ł. Chrobaka. 

 Wniosek dr. inż. Ł. Chrobaka został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Katedry Elek-

troniki prof. Mirosława Malińskiego. 

 

Dr inż. Ł. Chrobak został przeniesiony do pokoju oczekiwań. 

 

Dyskusja: 

Prof. M. Maliński: 

- popiera wniosek dr. inż. Łukasza Chrobaka o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunk-

ta, czas nieokreślony, 

- dr. inż. Łukasz Chrobak posiada doświadczenie pedagogiczne i jest pracownikiem niezbęd-

nym do realizacji procesu kształcenia, 

- jest zgłoszony do liczby N dyscypliny AEiE i wnosi bardzo duży wkład do ewaluacji naszej 

dyscypliny, 

- dr. inż. Łukasz Chrobak przygotowuje wniosek habilitacyjny,  

- prosi członków RND o poparcie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż.  

Ł. Chrobaka.  

 

Dr inż. Ł. Chrobak powrócił na salę z pokoju oczekiwań. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, dziekan G. Bocewicz wnioskował do członków  

Rady Naukowej Dyscypliny o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr inż. Ł. Chrobaka  

w Katedrze Elektroniki. 

 



 

 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 

Opinia RND z dnia 29.06.2021r.  

 

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

zili pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr inż. Ł. Chrobaka na stanowisku adiunkta od 

01.10.2021r. na czas nieokreślony w Katedrze Elektroniki na Wydziale Elektroniki i Informaty-

ki PK.  

 

Ad.4. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE o wyrażenie 

opinii w sprawie potrzeby ogłoszenia konkursu na cztery stanowiska asystentów (dot. stanowi-

ska badawczo-dydaktycznego) w dwóch katedrach: 

 - Katedra Inżynierii Komputerowej - trzy stanowiska, 

 - Katedra Systemów Multimedialnych i sztucznej Inteligencji - jedno stanowisko.  

 Kierownik KIK dr inż. Piotr Ratuszniak złożył wniosek o zatrudnienie trzech asystentów, argu-

mentując to nadmiarem godzin w katedrze. W ostatnim roku zmniejszył się skład KIK, stąd 

wniosek o konkurs na zatrudnienie trzech asystentów. 

Stanowisko w KSMiSI dotyczy przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Pawła Koziołko, który jest 

obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w katedrze SMiSI. Pan P. Koziołko zatrudniony 

od 2018 roku nie przeszedł oceny pracowniczej. Jego dalsze zatrudnienie może odbyć się wy-

łącznie w drodze ogłoszenia konkursu. Pan P. Koziołko musi przystąpić do konkursu i po pozy-

tywnym rozstrzygnięciu zostanie zatrudniony na stanowisku asystenta. 

 

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

wej Dyscypliny o głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na cztery stanowiska asystenta na  

Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 12 - - 

Opinia RND z dnia 29.06.2021r.  

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

tywnie zaopiniowali wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na cztery stanowiska asystentów 

(grupa badawczo-dydaktyczna) wKatedrze Inżynierii Komputerowej (trzy stanowiska) oraz w 

Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji (jedno stanowisko), na Wydziale 

Elektroniki i Informatyki PK. 

 

Ad.5. Do Biura Wydziału wpłynął wniosek o zaopiniowanie planów badawczych doktorantów Szkoły 

Doktorskiej. Mamy pierwszych doktorantów Szkoły Doktorskiej reprezentujących dyscyplinę 

AEiE. Są to uczestnicy pierwszego roku Szkoły Doktorskiej. Wymogiem końca pierwszego ro-

ku jest przygotowanie planów badawczych. 

 Szczegółowo rozpisane indywidualne plany badawcze przygotowane przez doktorantów Szkoły 

Doktorskiej: mgr. inż. Andrzeja Antosza i mgr. inż. Piotra Maciołka, których promotorem jest 

dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK dostępne są w systemie informatycznym e-Sesja. 

Tematy badawcze: 

1. mgr inż. Andrzej Antosz „Wirtualizacja funkcji sieciowych w sieci kampusowej dla fizycz-

nych urządzeń sieciowych w celu ich jednoczesnego współdzielenia przez operatora lokal-

nego i ogólnokrajowego”, 

2. mgr inż. Piotr Maciołek „Modyfikacja funkcji oprogramowania automatyki i sterowania wy-

branych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków”. 

   

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

wej Dyscypliny o głosowanie w sprawie indywidualnych planów badawczych doktorantów 

Szkoły Doktorskiej PK. 

 



 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 12 12 11 - 1 

Opinia RND z dnia 29.06.2021r.  

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

tywnie zaopiniowali plany badawcze przygotowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej PK 

mgr. inż. Andrzeja Antosza i mgr. inż. Piotra Maciołka, którzy reprezentują dyscyplinę Auto-

matyka Elektronika i Elektrotechnika. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

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 

 

 

 

 


