
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 17.12.2019r. 

 

 

 

Posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE otworzył przewodniczący Rady dr hab. inż. Grzegorz 

Bocewicz, prof. PK.  
 

Przewodniczący Rady potwierdził prawomocność posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE  

w dniu 17.12.2019r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad. 

 

Rada Naukowa Dyscypliny AEiE 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 13 
 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Stan aktywności naukowej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 

2. Opinia doradcza dotycząca zmiany zatrudnienia dr. inż. Roberta Wirskiego ze stanowiska star-

szego wykładowcy na stanowisko adiunkta w katedrze systemów Cyfrowego Przetwarzania sy-

gnałów.  

3. Wolne wnioski. 

 

 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom stan aktywności naukowej pracowników w dys-

cyplinie AEiE Wydziału Elektroniki i Informatyki, dyscyplinie wiodącej na Wydziale, opraco-

wany przez Dziekana G. Bocewicza. 

Prezentacja stanu aktywności naukowej pracowników pokazuje, w jakim momencie jesteśmy  

w świetle zbliżającej się ewaluacji, która odbędzie się w 2021 roku.  

 

Pewne dane przedstawione w prezentacji opracowane są na podstawie oszacowań jakie prze-

prowadził na zlecenie Politechniki Koszalińskiej Index Copernicus (IC). 

Prognozowane wartości kryteriów ewaluacji na 2021 r.: 

-liczba N=17,42 

-I kryterium-poziom naukowy prowadzonej działalności (131,74 pkt) 

-II kryterium-efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych (1,93 pkt) 

-III kryterium-wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki  

(40 pkt) 

Wymagane wartości do kategorii B+ wg Index Copernicus: 

-I kryterium ≥ 131,74 pkt 

-II kryterium ≥ 10 pkt 

-III kryterium ≥ 40pkt 

 

Prodziekan M. Maliński przedstawił również: 

-aktualne wartości punktowe w wymaganych kryteriach za lata 2017-2018, 

-mechanizmy wsparcia w wymaganych kategoriach w latach 2019-2020. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poinformował, że wszyscy członkowie RND otrzymali drogą mailową 

prezentację, którą przedstawił prof. M. Maliński. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Naukowej Dyscypliny AEiE wniosek  

dr. inż. Roberta Wirskiego dotyczący zmiany zatrudnienia ze stanowiska starszego wykładowcy 

na stanowisko adiunkta w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.  

  

 

 

 



 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry prof. Krzysztofa Wawryna. 

Dr. inż. R. Wirski dostarczył w ostatnim roku publikację za 140 pkt. Współpracuje naukowo  

z dr. inż. Pawłem Poczekajło. 

 

Dyskusja: 

Kierownik katedry-K. Wawryn przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

-dr inż. R. Wirski opublikował w ostatnim roku dwa artykuły, 

-uczestniczy w pisaniu monografii, 

-przygotowuje artykuł we współpracy z dr. inż. P. Poczekajło i prof. K. Wawrynem, 

-mniejsza ilość godzin dydaktycznych pozwoli więcej czasu poświęcić na pracę naukową, 

-prosi o pozytywne zaakceptowanie wniosku dr. inż. R. Wirskiego. 

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

dy Naukowej Dyscypliny o głosowanie w sprawie opinii o zmianie zatrudnienia dr. inż. R. Wir-

skiego ze stanowiska starszego wykładowcy na stanowisko adiunkta. 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 13 13 13 - - 

Opinia RND z dnia 17.12.2019r.  

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

zili pozytywną opinię w sprawie zmiany zatrudnienia dr. inż. R. Wirskiego ze stanowiska star-

szego wykładowcy na stanowisko adiunkta w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania 

Sygnałów. 

 

Ad.3. Wolne wnioski-brak. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny AEiE 

 

 

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


