
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 26.10.2021r. 

 

 

 

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 26.10.2021r. 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 11 
 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Opinia w sprawie deklaracji zgody Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie 

funkcji promotora w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, Panu mgr. inż. Arkadiu-

szowi Ostrowskiemu (Szkoła Doktorska PK). 

2. Opinia w sprawie deklaracji zgody Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie 

funkcji promotora w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, Panu mgr. inż. Grzego-

rzowi Korzeniowi (Szkoła Doktorska PK). 

3. Opinia w sprawie deklaracji zgody Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie 

funkcji promotora w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, Panu mgr. inż. Markowi 

Woźniakowi (Szkoła Doktorska PK). 

4. Opinia w sprawie wniosku Pana dr hab. inż. Grzegorza Bocewicza, prof. PK o udzielenie urlopu 

naukowego. 

5. Sprawy różne. 

 

 

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

opinii dotyczącej deklaracji zgody złożonej przez Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK 

na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, Panu mgr. 

inż. Arkadiuszowi Ostrowskiemu pod wstępnym tematem rozprawy doktorskiej „Inteligentny 

system do nadzoru i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń farmy wiatrowej”. 

Na podstawie opinii RND AEiE, Szkoła Doktorska powołuje Pana prof. St. Duera na promotora 

w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi mgr inż. A. Ostrowskiemu. 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję.  

Udział w dyskusji wzięli: prof. St. Duer i prof. A. Patryn. 

Prof. St. Duer przedstawił wstępne zagadnienia planowanej tematyki badawczej do realizacji,  

w ramach pracy doktorskiej. 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE o głosowanie nad opinią deklaracji zgody 

Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu, 

w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi Szkoły Doktorskiej mgr. inż. A. Ostrowskie-

mu w dyscyplinie AEiE. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 11 10 10 - - 
Opinia RND z dnia 26.10.2021r. 



 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali deklarację zgody Pana 

dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu,  

w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Arkadiuszowi 

Ostrowskiemu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

 

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

opinii dotyczącej deklaracji zgody złożonej przez Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK 

na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, Panu mgr. 

inż. Grzegorzowi Korzeniowi pod wstępnym tematem rozprawy doktorskiej „Diagnostyka  

w wielowartościowych ocenach stanów złożonych obiektów technicznych”. 

Na podstawie opinii RND AEiE, Szkoła Doktorska powołuje Pana prof. St. Duera na promotora 

w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi mgr inż. G. Korzeniowi. 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję.  

Udział w dyskusji wzięli: prof. St. Duer i prof. A. Patryn. 

Prof. St. Duer przedstawił wstępne działania, cele pracy dotyczące realizacji rozprawy doktor-

skiej. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE 

o głosowanie nad opinią deklaracji zgody Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na peł-

nienie funkcji promotora w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi 

Szkoły Doktorskiej mgr. inż. G. Korzeniowi w dyscyplinie AEiE. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 11 10 10 - - 
Opinia RND z dnia 26.10.2021r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali deklarację zgody Pana 

dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu,  

w sprawie nadania stopnia doktora,  doktorantowi Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Grzegorzowi 

Korzeniowi w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

 

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

opinii dotyczącej deklaracji zgody złożonej przez Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK 

na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora,  Panu mgr. 

inż. Markowi Woźniakowi pod wstępnym tematem rozprawy doktorskiej „Analiza niezawodno-

ści urządzeń elektroenergetycznych farmy wiatrowej”. 

Na podstawie opinii RND AEiE, Szkoła Doktorska powołuje Pana prof. St. Duera na promotora 

w postępowaniu, w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi mgr inż. M. Woźniakowi. 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję.  

Udział w dyskusji wzięli: prof. St. Duer i prof. M. Maliński. 

Prof. St. Duer przedstawił tematykę badań oraz wstępne działania techniczne funkcjonowania 

badanego urządzenia w ramach pracy doktorskiej.  

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE o głosowanie nad opinią deklaracji zgody 

Pana dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu, 

w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi Szkoły Doktorskiej mgr. inż. M. Woźniakowi 

w dyscyplinie AEiE. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 11 10 9 1 - 
Opinia RND z dnia 26.10.2021r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali deklarację zgody Pana 

dr. hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK na pełnienie funkcji promotora w postępowaniu,  

w sprawie nadania stopnia doktora, doktorantowi Szkoły Doktorskiej mgr. inż. Markowi Woź-

niakowi w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

 



 

Ad.4. Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE o wyrażenie opinii w sprawie swojego 

wniosku o udzielenie urlopu naukowego. 

Prof. G. Bocewicz złożył podanie o urlop naukowy w związku z wyjazdem badawczym  

do Uniwersytetu w Aalborg w Danii w dniach 28.10-28.11.2021r. Urlop naukowy jest  

konsekwencją realizacji projektu „Miniatura 3”. Prof. G. Bocewicz deklaruje, że obowiązki  

organizacyjne w jednostce realizowane będą przez Prodziekana ds. Kształcenia dr. inż. Bogdana 

Strzeszewskiego.  

Do wniosku o urlop prof. G. Bocewicz załączył skrót projektu „Miniatura” oraz aktualny doro-

bek naukowy. 

Wobec braku głosów w dyskusji, dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND AEiE o głoso-

wanie nad opinią dotyczącą wniosku o udzielenie urlopu naukowego. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

16 11 10 10 - - 
Opinia RND z dnia 26.10.2021r. 

 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE pozytywnie zaopiniowali Wniosek o udzielenie 

urlopu naukowego ( w dniach 29.10-28.11.2021r.) Pana dr hab. inż. Grzegorz Bocewicza, prof. 

PK. 

 

Ad.5. Sprawy różne-brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


