
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

w dniu 17.09.2021r. 

 

 

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 17.09.2021r. 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 11 
 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego (dr inż. Leszek Bychto). 

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia asystenta w Katedrze Systemów Multimedial-

nych i Sztucznej Inteligencji. 

3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia asystenta w Katedrze Inżynierii komputerowej. 

4. Wolne wnioski. 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE , że dr inż.  

L. Bychto w dniu 24.08.2021r. złożył wniosek do Rady Doskonałości Naukowej z prośbą  

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzi-

nie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

We wniosku wskazał Politechnikę Koszalińską jako uczelnię, która może przeprowadzić postę-

powanie habilitacyjne.  

 

Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

to: „Wybrane zastosowania metod fototermicznych, modulowanej absorbcji na swobodnych  

nośnikach i fotonapięcia powierzchniowego w badaniach materiałów półprzewodnikowych”. 

 

Rada Doskonałości Naukowej zwróciła się do Rektora PK o podjęcie Uchwały w sprawie pod-

jęcia przeprowadzenia postępowania dla Pana L. Bychto. Zgodnie z Uchwałą 47/2019 r. Senat 

może podjąć taką uchwałę po otrzymaniu od RND AEiE rekomendacji przeprowadzenia postę-

powania o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

  Pan L. Bychto do wniosku dołączył wszystkie dokumenty, które również zostały złożone  

do Rady Doskonałości Naukowej:  

 - jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, 

 - jest autorem monografii, 

- według kryteriów wydziałowych spełnia wymagania bibliometryczne, 

Dyskusja: 

- prof. R. Suszyński , prof. Zb. Suszyński, prof. A. Patryn popierają wniosek dr. inż. L. Bychto. 

- prof. M. Maliński: pan L. Bychto spełnia wymagania naukowe podawane przez RDN i wyma-

gania wydziałowe, brał udział w projektach badawczych naukowych międzynarodowych i dy-

daktycznych oraz w stażu zagranicznym na politechnice w Walencji, popiera wniosek dr. inż.  

L. Bychto. 

- prof. Zb. Suszyński: potwierdza dorobek dr. inż. L. Bychto poprzez długą, solidną i systema-

tyczną pracę. 

 

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

Rady Naukowej Dyscypliny o wyrażenie opinii w sprawie wniosku dr. inż. Leszka Bychto  

na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.  



Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 11 11 11 - - 

Opinia RND z dnia 17.09.2021r.  

 

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

wyrazili pozytywną opinię na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia dokto-

ra habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, 

Elektronika i Elektrotechnika, wszczętego na wniosek pana dr. inż. Leszka Bychto. 

 

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

wanie wniosku o zatrudnienie mgr. inż. Pawła Koziołko na asystenta od 01.10.2021r. na czas 

nieokreślony w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

30.09.2021r. kończy się okres zatrudnienia mgr. inż. P. Koziołko. Ze względu na przepisy covi-

dowe dalsze zatrudnienie mgr. inż. P. Koziołko było możliwe tylko poprzez rozpoczęcie kon-

kursu.  

Konkurs na stanowisko asystenta został ogłoszony 30.07.2021r. Pan mgr inż. P. Koziołko przy-

stąpił do konkursu i złożył wszystkie wymagane dokumenty oraz wniosek o zatrudnienie pozy-

tywnie zaopiniowany przez prof. Zb. Suszyńskiego, kierownika KSMiSI. 

Komisja Konkursowa rozstrzygająca konkurs na asystenta, po zapoznaniu się z przedstawioną 

dokumentacją kandydata stwierdziła, że kandydat spełnia wymagania formalne. 

 

Dyskusja: 

 Prof. Zbigniew Suszyński, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteli-

gencji: 

- pan mgr inż. P. Koziołko jest młodym, zdolnym pracownikiem Wydziału,  

- jest pracownikiem niezbędnym do realizacji procesu kształcenia,  

- jest lubiany przez studentów, 

- otwarty na inicjatywy dodatkowe, 

- jego praca naukowa przebiega pomyślnie, 

- prosi o pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia. 

 

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

Rady Naukowej Dyscypliny o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Pawła  

Koziołko na asystenta od 01.10.2021r. na czas nieokreślony w Katedrze Systemów Multime-

dialnych i Sztucznej Inteligencji. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 11 10 10 - - 

Opinia RND z dnia 17.09.2021r.  

 

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

zili pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Pawła Koziołko na stanowisku asystenta 

od 01.10.2021r. na czas nieokreślony w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inte-

ligencji na Wydziale Elektroniki i Informatyki PK.  

 

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

wanie wniosku o zatrudnienie mgr. inż. Alicji Gronkiewicz na stanowisku asystenta  

od 01.10.2021r. na czas nieokreślony w Katedrze Inżynierii Komputerowej PK.  

 

Konkurs na stanowisko asystenta został ogłoszony 30.07.2021r. Pani mgr inż. A. Gronkiewicz 

przystąpiła do konkursu. Złożyła wszystkie wymagane dokumenty oraz wniosek o zatrudnienie 

pozytywnie zaopiniowany przez dr. inż. Piotra Ratuszniaka, kierownika KIK. 

Komisja Konkursowa rozstrzygająca konkurs na asystenta, po zapoznaniu się z przedstawioną 

dokumentacją kandydata stwierdziła, że kandydat spełnia wymagania formalne. 

 

 Dyskusja:   

 Dr hab. inż. Adam Słowik: 

- pani mgr inż. A. Gronkiewicz jest absolwentką naszego Wydziału,  



- jest osobą niezwykle sumienną, realizującą swoje cele,  

- poszerza swoje zainteresowania, 

- prosi o pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia pani A. Gronkiewicz. 

 

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

Rady Naukowej Dyscypliny o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Alicji Gron-

kiewicz na stanowisku asystenta od 01.10.2021r. na czas nieokreślony w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 11 11 11 - - 

Opinia RND z dnia 17.09.2021r.  

 

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

zili pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia mgr inż. Alicji Gronkiewicz na stanowisku asy-

stenta od 01.10.2021r. na czas nieokreślony w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale 

Elektroniki i Informatyki PK.  

 

 

Ad.4. Wolne wnioski - brak. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady, prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny 

AEiE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny AEiE 

 

 

 

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


