
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 22.01.2019r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 

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

1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Koziołko. 

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

1. Opinia RW w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego-prof. dr. hab. Mirosława Maliń-

skiego.   

2. Opinia RW w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta-dr. inż. Rafała Wojszczyka.  

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. 

Sprawy różne 

1. Informacja dot. nagród MNiSzW za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku 2018. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.01.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

25 22 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

13 11 

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. dr hab. Mirosław Maliński. 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana 

mgr. inż. Pawła Koziołko, studenta IV roku studiów doktoranckich WEiI w sprawie otwarcia 

przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. W piśmie, mgr 

inż. P. Koziołko przedstawił propozycję wyznaczenia promotora, dotychczasowego opiekuna na-

ukowego prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Suszyńskiego i promotora pomocniczego dr. inż. Grzegorza 

Górskiego. 

 Mgr inż. P. Koziołko dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku  

naukowego planowanej rozprawy doktorskiej napisaną przez prof. Zb. Suszyńskiego. 

Prof. Zb. Suszyński: 

- mgr inż. P. Koziołko jest studentem IV roku studiów doktoranckich WEiI,  



 

- opublikował dwa artykuły w Zeszytach Naukowych WEiI,  

- zawodowo związany jest z informatyką, 

- ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na 40%, 

- określił termin zamknięcia przewodu doktorskiego na okres 2-3 lat, 

- wartością pracy Pana mgr. inż. P. Koziołko jest jej praktyczny charakter. 

 

Prodziekan M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. Zb. Suszyński stwierdził, że mając na 

uwadze wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę mgr. inż. P. Koziołko o otwarcie 

przewodu doktorskiego, na proponowany temat oraz wyraził zgodę na funkcję promotora.  

Dr inż. G. Górski również wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego. 

22.01.2019r. o godz. 11
00

 odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym mgr inż. P. Koziołko 

wygłosił referat pt. „Wielostopniowa metoda ochrony anonimowości w sieci Internet”, w któ-

rym przedstawił cele, główne tezy pracy i zadania do wykonania. 

Pan mgr inż. P. Koziołko spełnił wszystkie wymogi formalne, które musi spełnić kandydat ubiega-

jący się o otwarcie przewodu doktorskiego. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o powołaniu na promo-

tora prof. Zb. Suszyńskiego i powołaniu na promotora pomocniczego dr. inż. G. Górskiego. 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora prof. Zb. Suszyńskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 11 11 11 - - 
Uchwała nr 1/2019r. 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora pomocniczego dr. inż. G. Górskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 11 11 11 - - 
Uchwała nr 1/2019r. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o wszczęcie przewodu 

doktorskiego mgr. inż. P. Koziołko. 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. P. Koziołko. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 11 11 11 - - 
Uchwała nr 1/2019r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI podjęli uchwałę o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. 

Pawła Koziołko pt. „Wielostopniowa metoda ochrony anonimowości w sieci Internet” (dzie-

dzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka) oraz powołaniu na promotora prof. Zb. Suszyń-

skiego i promotora pomocniczego dr. inż. G. Górskiego.  

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

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek prof. dr. hab. Mirosława 

Malińskiego dotyczący zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Elektroniki 

od dnia 01.02.2019r.  

Pan prof. M. Maliński prośbę swoją motywuje otrzymaniem tytułu profesora nauk technicznych 

08.11.2018r. Wniosek prof. M. Malińskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana, prof. 

nadzw. dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza.  

Prof. dr hab. M. Maliński opuścił salę. 

Dyskusja: 

Prof. K. Wawryn: 

-popiera wniosek w sprawie zatrudnienia prof. M. Malińskiego na stanowisko profesora.  

Prof. A. Wiliński: 



-prof. M. Maliński postrzegany jest w środowisku naukowym w Polsce bardzo dobrze. 

 

Prof. dr hab. M. Maliński powrócił na salę. 

Dziekan G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad pozytywną opinią w 

sprawie zatrudnienia prof. M. Malińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Elek-

troniki od 01.02.2019r.  

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 22.01.2019r. 

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

o zatrudnienie prof. dr. hab. M. Malińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego od 01.02.2019r. 

w Katedrze Elektroniki.  

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Rafała Wojszczyka, 

dotyczący zatrudnienia na stanowisku adiunkta od 01.02.2019r. w Zakładzie Podstaw Informatyki  

i Zarządzania. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Zakładu, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa 

Banaszaka. 

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

sprawie zatrudnienia dr. inż. R. Wojszczyka na stanowisku adiunkta od 01.02.2019r. w Zakładzie 

Podstaw Informatyki i Zarządzania.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 -     - 
Opinia Rady Wydziału z dnia 22.01.2019r. 

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

o zatrudnienie dr. inż. R. Wojszczyka na stanowisku adiunkta, od 01.02.2019r. w Zakładzie Pod-

staw Informatyki i Zarządzania.  

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 2018/2019 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- Dariusz Bernatowicz, mgr inż. 

- Józef Jasiulewicz, mgr inż. 

- Dariusz Kaminski, mgr inż. 

- Paweł Koziołko, mgr inż. 

- Robert Oleśkiewicz, mgr inż. 

- Marek Rubanowicz, mgr inż. 

- Wojciech Sokołowski, 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 

25 22 22 22 - - 

Uchwała z dnia 22.01.2019r.  

 

 



 

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

wnętrznych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w sem. letnim roku akademickiego 2018/2019: 

- Maciej Bączek, mgr inż.- 60 godz 

- Łukasz Buryło, mgr inż.- 60 godz 

- Dariusz Kamiński, mgr inż.- 45 godz 

- Marcin Nowacki, mgr inż.- 60 godz 

- Robert Oleśkiewicz, mgr inż.- 25 godz 

- Bartosz Poletajew, mgr inż.- 45 godz 

- Beata Reterska, mgr inż.- 30 godz 

- Magdalena Rajewska, dr inż.- 60 godz 

- Marek Rubanowicz, mgr inż.- 200 godz 

- Michał Statkiewicz, mgr inż.- 100 godz 

- Wojciech Sokołowski, mgr inż.- 25 godz 

- Mateusz Wojciechowski, mgr inż.- 15 godz 

- Mateusz Wojsa, mgr inż.- 15 godz 

 

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

technicznych i zewnętrznych.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 

Uchwała z dnia 22.01.2019r.  

 

Ad.3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 28 tematów INF/inż., 5 tematów 

w trakcie akceptacji oraz 2 tematy EiT/inż. i 1 temat w trakcie akceptacji. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 
Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Sprawy różne  

 

Prof. G. Bocewicz 

- do 12.02.2019r. można składać wnioski dotyczące nagród MNiSW za wybitne osiągnięcia dydak-

tyczne i naukowe. Wnioski należy składać do Działu Nauki 

Dr. inż. W. Madej  

- prosi o wypełnienie ankiet JSA,  

Mgr inż. W. Sokołowski 

- od 01.01.2019r. przestaje działać stary system antyplagiatowy, 

- w dniu 30.01.2019r. odbędzie się szkolenie dla promotorów dotyczące nowego oprogramowania 

JSA. 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


