
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 23.01.2018r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

 

Proponowany porządek obrad: 

 
 

Sprawy naukowe - Prodziekan ds. Nauki: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Wyznaczenie recenzenta raportu naukowego (zaawansowanie nad rozprawą habilitacyjną) dr inż. Katarzy-

ny Jagodzińskiej - przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

 

Sprawy kadrowe - Dziekan: prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

1. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr.  inż. Piotra Ratuszniaka   

w Katedrze Inżynierii Komputerowej.  

2. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab.  

Aleksy Patryna w Katedrze Elektroniki.  

Sprawy dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Wiesław Madej 

1. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora.  

2. Zatwierdzenie wniosków na zlecenie prowadzenia zajęć przez pracowników zewnętrznych.  

3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

4. Zatwierdzenie nowej specjalności: „Rozproszone systemy informatyczne”. 

Sprawy różne 

1. Informacja dot. nagród MNiSzW za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku 2017. 

2. Zatwierdzenie wydziałowego planu wydawniczego na rok 2018. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.01.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 23 

Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz powitał obecnych członków Rady Wydziału, 

przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

Sprawy naukowe-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński. 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński przedstawił wniosek dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta, na okres dwóch lat w Katedrze Elektroniki dla dr inż. Katarzyny Jagodzińskiej.  

W związku z kończącym się okresem sześcioletniego zatrudnienia dr inż. K. Jagodzińskiej,  

potrzebna jest opinia niezależnego eksperta o stopniu zaangażowania pracy nad rozprawą habilita-

cyjną dr inż. K. Jagodzińskiej.  

Ekspertem może być osoba: 

- będąca pracownikiem samodzielnym, 

- prowadząca badania naukowe z obszaru telekomunikacji, 

- nie mająca wspólnych publikacji. 

Jako recenzent dorobku naukowego dr inż. K. Jagodzińskiej został zaproponowany prof. nadzw. dr 

hab. inż. Jacek Stefański z Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informa-

tyki.   

 



 

 

W związku z brakiem uwag co do wyboru recenzenta, prof. M. Maliński poprosił członków Rady 

Wydziału o głosowanie nad wyznaczeniem recenzenta dorobku naukowego dr inż. K. Jagodziń-

skiej. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 -      - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 23.01.2018r. 

 

Rada Wydziału zatwierdziła kandydaturę dr. hab. inż. Jacka Stefańskiego, prof. nadzw. Politechni-

ki Gdańskiej na recenzenta dorobku naukowego dr inż. K. Jagodzińskiej. 
 

Sprawy kadrowe-Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz. 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Piotra Ratuszniaka, 

dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta, na okres dwóch lat w Katedrze Inży-

nierii Komputerowej. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry, prof. nadzw. dr. hab. inż. 

Henryka Budzisza.  

Do wniosku dr inż. P. Ratuszniak dołączył informację o swoich osiągnięciach naukowych i pozy-

tywną opinię recenzenta dorobku naukowego prof. nadzw. dr. hab. inż. Roberta Suszyńskiego.  

 

Prof. G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału, że w dniu 12.12.2017r. odbyło się 

Seminarium Wydziałowe, na którym dr inż. P. Ratuszniak wygłosił referat pt. „Akceleracja obli-

czeń oraz przetwarzanie danych we współczesnych układach FPGA”. 

 

Prof. H. Budzisz 

-dr inż. P. Ratuszniak pracuje również w firmie Intel, 

-dr inż. P. Ratuszniak przekazuje studentom informacje pochodzące bezpośrednio z firm, w któ-

rych będą oni szukać zatrudnienia,    

-prosi o poparcie zatrudnienia. 

Prof. A. Patryn, prof. Zb Suszyński i prof. R. Suszyński wyrazili pozytywne opinie w sprawie  

zatrudnienia dr. inż. P. Ratuszniaka. 

   

Prof. G.Bocewicz prosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad pozytywną opinią w sprawie 

zatrudnienia dr. inż. P. Ratuszniaka na stanowisku adiunkta na okres dwóch lat w Katedrze Inży-

nierii Komputerowej.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 22 -     1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 23.01.2018r. 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału poparli wniosek  

o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. P. Ratuszniaka na stanowisku adiunkta, na okres dwóch lat  

od 01.03.2018r. w Katedrze Inżynierii Komputerowej.  

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek prof. dr. hab. Aleksy Patryna 

dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Elektroniki. 

Panu prof. A. Patrynowi kończy się zatrudnienie z dniem 28.02.2018r. 

Wniosek prof. A. Patryna został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry, prof. nadzw. 

dr. hab. Mirosława Malińskiego.  

Prof. dr hab. A. Patryn opuścił salę. 

Dyskusja: 

Prof. W. Janke-wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. A. Patryna. Prosił członków 

Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

Prof. dr hab. A. Patryn powrócił na salę. 



 

 

Prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad pozytywną opinią w spra-

wie zatrudnienia prof. A. Patryna na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Elektroniki.  

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

 Opinia Rady Wydziału z dnia 23.01.2018r. 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału poparli wniosek  

o przedłużeniu zatrudnienia prof. dr. hab. A. Patryna na stanowisku profesora zwyczajnego  

od 01.03.2018r. w Katedrze Elektroniki.  

Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. Wiesław Madej.  

 

Ad.1. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku  

akademickiego 2017/2018 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- Dariusz Bernatowicz, mgr inż. 

- Józef Jasiulewicz, mgr inż. 

- Marek Rubanowicz, mgr inż. 

- Wojciech Sokołowski, mgr inż. 

- Sławomir Orłowski, mgr inż. 

- Rafał Wojszczyk, mgr inż. 

- Włodzimierz Wysocki, mgr inż. 

 

Prodziekan, W. Madej omówił wnioski na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiada-

jących stopnia doktora.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała z dnia 23.01.2018r.  

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr, o zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników  

zewnętrznych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w sem. letnim roku akademickiego 2017/2018: 

- Rafał Bąk, mgr inż. - 15 godz 

- Leszek Bychto, dr inż. - 15 godz 

- Małgorzata Madej, mgr inż. - 30 godz 

- Robert Oleśkiewicz, mgr inż. - 15 godz 

- Sławomir Orłowski, mgr inż. - 105 godz 

- Bartosz Poletajew, mgr inż. - 15 godz 

- Szymon Romańczuk, inż. - 15 godz 

- Marek Rubanowicz, mgr inż. - 200 godz 

- Marek Skrzypkowski, mgr inż. - 15 godz 

- Wojciech Sokołowski, mgr inż. - 45 godz 

- Włodzimierz Wysocki, mgr inż. - 30 godz 

Prodziekan, W. Madej omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników  

zewnętrznych.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała z dnia 23.01.2018r.  

 

 

 



 

Ad.3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję  

Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 13 tematów INF/inż. i 2 tematy 

EiT/inż. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Ad.4. Prodziekan, W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału nową specjalność zgłoszoną przez 

Katedrę Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów pod nazwą „Rozproszone systemy infor-

matyczne”. 

    

Prof. Robert Suszyński: 

- oferta dydaktyczna dla studentów II-go stopnia Informatyki,  

- studenci wyrazili zapotrzebowanie na określone przedmioty związane z usługami mobilnymi, 

chmurowymi i rozproszonego przetwarzania informacji, 

- katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów posiada zasoby ludzkie, programowe  

i sprzętowe, aby taka grupę przedmiotów realizować. 

 

Prof. Henryk Budzisz: 

Przed Radą Wydziału odbyło się zebranie Komisji Programowej, która po zapoznaniu się z planem 

specjalności, zatwierdziła siatkę godzin tej specjalności dla studentów II-go stopnia Informatyki 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych . 

 

Prodziekan, W. Madej prosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie nowej specjalności. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała nr 1/2018r. 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili nową specjalność-„Rozproszone systemy 

informatyczne” na kierunku Informatyka, studia magisterskie II-go stopnia na studiach stacjonar-

nych i niestacjonarnych. 

 

Sprawy różne  

 

Prof. G.Bocewicz 

  - do 12.02.2018r można składać wnioski dotyczące nagród MNiSW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne 

i naukowe. Wnioski należy składać do Działu Nauki 

Prof. M. Maliński przedstawił wydziałowy plan wydawniczy na 2018 rok: 

  1.Zeszyty Naukowe WEiI - 12 i 13 numer, 

  2.Zbiór zadań dla drugiego roku EiT „Funkcje zespolone” dla studiów technicznych-dr. inż. M. Ślosar-

ski, 

  3.Monografia, wydawnictwo okolicznościowe-30 lat Wydziału Elektroniki i Informatyki, praca zbioro-

wa, 

  4.Zbiór zadań dr inż. Grażyny Malatyńskiej dla drugiego semestru EiT „Funkcje zespolone w przykła-

dach i zadaniach”-praca w toku, 

  5.Brak zgłoszeń na publikacje skryptów dydaktycznych. 

Dr inż. W.Madej 

- w dniu dzisiejszym w sali 110A Koło SEP organizuje spotkanie z naszym absolwentem, Sebastianem 

Gleichem, który będzie opowiadał o swojej przygodzie na Antarktydzie na stacji im. Arctowskiego. 

Prof. A. Patryn przypomniał o kolejnym wydaniu Zeszytów Naukowych WEiI. 

Prof. H. Budzisz 

- czy w ramach promocji Wydziału nie moglibyśmy przeprowadzić wywiadu z naszym absolwentem 

Sebastianem Gleichem w lokalnej prasie lub telewizji? 

 



Prof. M. Maliński: 

- prosi kierowników katedr, aby przypomnieli swoim pracownikom, doktorom przed habilitacją aby  

złożyli plan działań na sem. letni roku akademickiego 2017/2018, 

- prosi kierowników katedr o przygotowanie danych zgodnie z rozesłanym wzorem. Dane potrzebne są 

do przygotowania oferty naukowej Wydziału dla firm regionu-dla małych i średnich przedsiębiorstw.    

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

 

 


