
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

w dniu 19.11.2021r. 

 

 

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 19.11.2021r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad.  
W czasie posiedzenia głosowania odbywały się z użyciem systemu informatycznego eSesja. 

 

Rada Naukowa Dyscypliny AEiE 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 13 
 

Samodzielni pracownicy nauki 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

12 10 
 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Rekomendacja włączenia w skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie o nadanie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Andrzejowi Bychto w dziedzinie 

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

następujących osób: 

a) prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny, Politechnika Śląska-recenzent, 

b) dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK-sekretarz komisji, 

c) dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK-członek komisji. 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE , że w dniu 

25.10.2021r. Rada Doskonałości Naukowej dokonała wyznaczenia części składu komisji habili-

tacyjnej w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego  

dr. inż. Leszkowi Bychto.  

W skład komisji wchodzą następujące osoby: 

1. prof. dr hab. Roman Barlik, Politechnika Warszawska-przewodniczący komisji, 

2. dr hab. Piotr Płotka, Politechnika Gdańska-recenzent komisji, 

3. prof. dr hab. Waldemar Wójcik, Politechnika Lubelska-recenzent komisji, 

4. dr hab. Marian Kochanowicz, Politechnika Białostocka-recenzent komisji. 

 

Politechnice Koszalińskiej, jako jednostce prowadzącej przewód przysługuje uzupełnienie skła-

du komisji o dodatkowe trzy osoby, aby łącznie komisja składała się z siedmiu osób. 

Dodatkowe trzy osoby to: recenzent, sekretarz komisji i członek komisji. 

 

Dziekan G. Bocewicz poinformował członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE, że dalszym 

etapem pracy jest rekomendacja n/w osób do składu komisji: 

1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny, Politechnika Śląska-recenzent, 

2. dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK-sekretarz komisji, 

3. dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK-członek komisji. 

 

Dyskusja: 

Prof. M. Maliński, prof. Wł. Janke, prof. A. Patryn: 

- pozytywnie wypowiadali się o kandydaturze prof. T. Pustelnego na recenzenta,  



- prof. T. Pustelny zajmuje się zbieżną tematyką do tematyki rozprawy habilitacyjnej, 

- prosili o zaakceptowanie kandydatury prof. T. Pustelnego. 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków Rady Naukowej Dyscypliny o głosowanie nad reko-

mendacją prof. Tadeusza Pustelnego do składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w spra-

wie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bychto.  

 

Głosowanie tajne (samodzielni pracownicy nauki).  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

12 10 10 10 - - 

Opinia RND z dnia 19.11.2021r.  

 

 Rada Naukowa Dyscypliny AEiE pozytywnie zarekomendowała Senatowi Politechniki Kosza-

lińskiej kandydaturę o włączenie w skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie  

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bychto w dziedzinie 

nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Pana 

prof. Tadeusza Pustelnego na recenzenta w podmiocie przeprowadzającym postępowanie.  

 

Dziekan G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Naukowej Dyscypliny kandydaturę dr. hab. 

inż. Stanisława Duera, prof. PK na sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie 

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bychto.  

Dr inż. S. Duer wstępnie wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.  

 

Dyskusja: brak głosów. 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków Rady Naukowej Dyscypliny o głosowanie nad reko-

mendacją dr. hab. Stanisława Duera, prof. PK na sekretarza komisji habilitacyjnej w postępo-

waniu w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bych-

to.  

 

Głosowanie tajne (samodzielni pracownicy nauki). 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

12 10 10 10 - - 

Opinia RND z dnia 19.11.2021r.  

 

 Rada Naukowa Dyscypliny AEiE pozytywnie zarekomendowała Senatowi Politechniki Kosza-

lińskiej kandydaturę o włączenie w skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie  

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bychto w dziedzinie 

nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Pana 

dr hab. inż. Stanisława Duera, prof. PK w charakterze sekretarza komisji.  

 

Dziekan G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Naukowej Dyscypliny kandydaturę dr. hab. 

inż. Roberta Suszyńskiego, prof. PK na członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu w spra-

wie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bychto.  

Dr hab. inż. R. Suszyński wstępnie wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.  

 

Dyskusja:  

Prof. K. Wawryn-popiera kandydaturę dr hab. inż. R. Suszyńskiego. 

Dr inż. R. Suszyński nie ma dorobku wspólnego z dr. inż. L. Bychto. 

 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków Rady Naukowej Dyscypliny o głosowanie nad reko-

mendacją dr. hab. inż. R. Suszyńskiego, prof. PK do składu komisji habilitacyjnej w postępo-

waniu w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bych-

to.  

 

Głosowanie tajne (samodzielni pracownicy nauki).  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

12 10 10 10 - - 

Opinia RND z dnia 19.11.2021r.  



 

 Rada Naukowa Dyscypliny AEiE pozytywnie zarekomendowała Senatowi Politechniki Kosza-

lińskiej kandydaturę o włączenie dr hab. inż. Roberta Suszyńskiego, prof. PK w charakterze 

członka komisji w skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Leszkowi Bychto w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych, w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Pana.  

 

 

 

 

 

 

 

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 


