
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 27.10.2020r. 

 

 

 

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 27.10.2020r. 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 14 
 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE dotycząca zgłoszenia do listy promotorów Szkoły 

Doktorskiej PK na rok akademicki 2020/2021 dra hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof. PK. 

 

2. Sprawy różne. 

a) dr inż. Aneta Hapka - Informacja o stanie dorobku do ewaluacji Dyscypliny Automatyka, Elek-

tronika i Elektrotechnika. 

 

W m-cu październiku nastąpiła reorganizacja Kolegium Dziekańskiego i stanowisko prodziekana  

ds. nauki zostało zastąpione stanowiskiem pełnomocnika ds. ewaluacji i projektów w osobie Pani  

dr inż. Anety Hapka. 

Dziekan, Grzegorz Bocewicz  w imieniu swoim i wszystkich pracowników Wydziału Elektroniki  

i Informatyki podziękował prof. Mirosławowi Malińskiemu za lata pracy na rzecz rozwoju naukowego 

Wydziału. Poinformował również, że wszystkie sprawy naukowe należy kierować do Biura Dziekana 

poprzez Panią Pełnomocnik dr inż. A. Hapkę. 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków RND, że do Biura Dziekana wpłynęła karta 

zgłoszenia dr. hab. inż. R. Suszyńskiego do listy promotorów Szkoły Doktorskiej na rok aka-

demicki 2020/2021 wraz z tematem badawczym „Wirtualizacja funkcji sieciowych w sieci 

kampusowej dla fizycznych urządzeń sieciowych w celu ich jednoczesnego współdzielenia 

przez operatora lokalnego i ogólnokrajowego”. Aby temat był wskazany uczestnikom Szkoły 

Doktorskiej, RND jest zobowiązana wystawić opinię dotyczącą zgłoszenia tematu do listy pro-

motorów Szkoły Doktorskiej PK. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję:  

 Prof. R. Suszyński:  

- przedstawiony temat badawczy jest spójny z treściami projektu, który musimy zrealizować  

w ramach prac PK,  

- temat będzie realizowany i finansowany w ramach projektu Pionier-Lab.  

- projekt ma być zakończony 31.12.2023r. 

 Prof. M. Maliński: 

- temat badawczy zgłoszony jest na rok 2020/2021 a projekt do końca 2023r. 

Prof. G. Bocewicz: 

- obowiązujące procedury Szkoły Doktorskiej mówią, że zgłoszenie tematu jest równoznaczne 

ze zgłoszeniem promotora, 

- zgłaszając nowy temat będziemy zgłaszać promotora. 

 



 

 

Prof. Zb. Suszyński: 

- wirtualizacja kojarzy się z programową symulacją albo niesprzętową realizacją czegoś realne-

go. 

 

Prof. M. Maliński: 

- czy zgłoszony temat pasuje do dyscypliny AEiE? 

 Prof. R. Suszyński: 

 - urządzenia elektroniczne podlegają wirtualizacji poprzez warstwy oprogramowań tych urzą-

dzeń, 

 - żaden sprzęt elektroniczny nie pracuje bez warstwy programowej, 

 - podany temat nie jest tematem pracy doktorskiej, to jest temat programu badawczego, 

 - temat pracy doktorskiej będzie sformułowany w trakcie Szkoły Doktorskiej. 

  

 Prof. K. Wawryn: 

 - przedstawiony temat jest tematem interdyscyplinarnym i jest tematem otwartym. 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND o głosowanie nad opinią zgłoszenia dr. hab. inż. 

R. Suszyńskiego do listy promotorów Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 wraz 

z tematem badawczym. 

Dr inż. A. Hapka uruchomiła głosowanie. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 14 14 14 - - 
Opinia RND AEiE z dnia 27.10.2020r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali zgłoszenie dra hab. 

inż. Roberta Suszyńskiego do listy promotorów Szkoły Doktorskiej PK na rok akademicki 

2020/2021 wraz z tematem badawczym: „Wirtualizacja funkcji sieciowych w sieci kampusowej 

dla fizycznych urządzeń sieciowych w celu ich jednoczesnego współdzielenia przez operatora 

lokalnego i ogólnokrajowego”. 

 

Ad.2. Sprawy różne: 

Dziekan poinformował członków Rady, że dr inż. A. Hapka przedstawi stan dorobku naszego 

Wydziału w zakresie zbliżającej się ewaluacji w dyscyplinie AEiE. Dorobek został opracowany 

na podstawie naszych wewnętrznych zasobów i informacji z bazy SCOPUS i bazy PBN. Reali-

zowana jest również ewaluacja naszego Wydziału przez firmę Copernicus. 

 

Dr inż. A. Hapka przedstawiła poziom naukowy dyscypliny AEiE wg. stanu na październik 

2020r. - kryterium I i II ewaluacji. 
 

- Kryterium I: 

 1. procentowy udział danego pracownika w dyscyplinie oraz ostatecznie wyliczona wartość N, 

2. skrócona informacja na temat slotów wypełnionych przez pracowników i najbardziej  

optymalny dobór publikacji branych pod uwagę w ewaluacji. 

 Suma punktów udziałowych wynosi 3166. 

 Iloraz punktów udziałowych podzielony przez liczbę N wynosi 172,30 
 

- Kryterium II: 

 1. projekty naukowe, 

 2. usługi zewnętrzne dla podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

 Suma punktów kryterium II wynosi 33, 201. 

Iloraz punktów podzielony przez liczbę N wynosi 1,807 

 

Dr inż. A. Hapka: 

- pracownicy WEiI ( dr inż. K. Jagodzińska, dr inż. M. Walczak, dr inż. R. Wojszczyk i dr inż. 

P. Poczekajło zobowiązali  się do złożenia w roku 2021 wniosków o projekty NCN Miniatura 

i Sonata, 

- po ogłoszeniu w 2021 r. harmonogramu naboru wniosków z NCBiR, prof. A. Słowik i dr inż. 

M. Rajewska również zobowiązali się do złożenia wniosku. 

 



 

 

 

Prof. Zb. Suszyński: 

 - pracownicy KSMiSI złożyli projekt do Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, 

- wniosek projektu został pozytywnie oceniony i znajduje się na liście rankingowej, 

- w najbliższym czasie poznamy wyniki klasyfikacji.   

 

 

 

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 


