
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.01.2021r. 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan WEiI PK dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK.  

Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednictwem aplikacji MS Teams i systemu informatycznego  

eSesja.pl.  

W czasie posiedzenia głosowania odbywały się z użyciem systemu informatycznego eSesja.pl. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 

Sprawy dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Bogdan Strzeszewski 

1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji praktyk studenckich - opiekunowie praktyk: 

- dr inż. Dariusz Gretkowski – Informatyka 

- dr inż. Katarzyna Jagodzińska – Elektronika. 

2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym pensum ¼ i ½ 

pensum w roku akademickim 2020/2021.  

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

4. Zatwierdzenie wniosków na zlecenie prowadzenia zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych. 

5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

1. Zatwierdzenie Wydziałowego planu wydawniczego na rok 2021. 

 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.01.2021r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 16 
 

21 grudnia 2020 roku zmarł nagle nasz kolega, prodziekan ds. studenckich dr inż. Robert Berezowski. 

Funkcję prodziekana ds. studenckich pełnił od 2016 roku.  

12.01.2021 roku dr inż. Katarzyna Jagodzińska otrzymała powołanie na funkcję prodziekana ds. studenc-

kich Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Zastąpiła na tym stanowisku dr. inż. 

Roberta Berezowskiego. 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. Bogdan Strzeszewski.  

 

Ad.1. Prodziekan B. Strzeszewski poprosił Panią dr inż. Katarzynę Jagodzińską-opiekunkę praktyk  

studenckich kierunku EiT i Pana dr inż. Dariusza Gretkowskiego-opiekuna praktyk studenckich 

kierunku Informatyka o przedstawienie sprawozdań z realizacji praktyk zawodowych studentów  

w roku akademickim 2019/2020. 

Pani dr inż. K. Jagodzińska omówiła praktyki zrealizowane przez studentów kierunku EiT.  

- liczba studentów skierowanych na praktykę – 3 osoby, 

- liczba studentów, którzy zrealizowali praktykę i uzyskali zaliczenie - 1 osoba. 

Na dzień 20.10.2020r, praktykę zrealizowały 2 studentki trzeciego roku studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia z czego jedna z nich dostarczyła komplet dokumentów niezbędnych do zalicze-



nia praktyki. Ponadto, ze względu na sytuację epidemiczną jeden z trójki studentów złożył wniosek 

o przeniesienie obowiązku odbywania praktyki na semestr zimowy w roku akademickim 2020/21. 

Studenci skierowani na praktykę odbywali ją w okresie wakacyjnym tj. w miesiącu lipcu i sierpniu. 

Miejscem odbywania praktyk było miasto Koszalin. Firmy, które przyjęły na praktykę studentów 

prowadzą działalność w branży edukacyjno-badawczej, elektronicznej, informatycznej  

i automatyki przemysłowej. Biorąc pod uwagę asortyment usług realizowanych przez firmy, w któ-

rych studenci odbyli praktykę, cele praktyk zostały osiągnięte. Wszyscy studenci byli zadowoleni  

z odbytych praktyk.  

 

Pan dr inż. D. Gretkowski omówił praktyki zrealizowane przez studentów kierunku Informatyka. 

Do 28.10. 2020r. praktykę zrealizowało 53 na 88 studentów 6 semestru: w tym 42 na 75 studentów 

studiów stacjonarnych, 11 na 13 studentów studiów niestacjonarnych. Dwóch studentów studiów 

stacjonarnych jest w trakcie odbywania praktyki studenckiej, pozostali powinni zaliczyć praktykę 

na semestrze 7. Dwóch studentów studiów stacjonarnych dostarczy dokumenty po zakończeniu 

praktyki.  

Firmy, które przyjęły na praktykę studentów prowadzą działalność w branży elektronicznej, infor-

matycznej i automatyki przemysłowej. Studenci odbywali praktyki w miejscowościach na terenie 

województwa zachodniopomorskiego 43 osoby (81,13%), pomorskiego 3 osoby (5,66%) wielko-

polskiego i mazowieckiego po 3 osoby (5,66%) oraz śląskiego 1 osoba (1,89%). Większość studen-

tów realizowała praktykę zawodową w Koszalinie. Z powodu pandemii COVID-19 duża część  

zakładów pracy nie zdecydowała się na realizację praktyk studenckich ze zrozumiałych względów. 

Rozporządzeniem Rektora studenci mają możliwość realizacji praktyki na semestrze 7.  
 
Prodziekan, B. Strzeszewski poinformował członków Rady Wydziału, że szczegółowe sprawozda-

nia z praktyk studenckich dostępne są na stronie internetowej Wydziału. 

 

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2020/2021: 

 - prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevskyy - 245 godz. 

 - mgr inż. Paweł Koziołko - 320 godz. 

 - prof. dr hab. Mirosław Maliński - 231 godz. 

 - dr inż. Marek Popławski – 689 godz. 

- dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK - 515 godz. 

- dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK - 305 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - 438 godz. 

- dr inż. Robert Świta - 395 godz. 

- dr inż. Marcin Walczak - 413 godz. 

- dr inż. Rafał Wojszczyk - 445 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2020/2021. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 19.01.2021r. 

 

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych, w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2020/2021. 

 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedry na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku akade-

mickiego 2020/2021 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- mgr inż. Piotr Andrusiak - 3 godz. 

- mgr inż. Dariusz Bernatowicz - 90 godz. 

- mgr inż. Piotr Górzyński - 6 godz. 

- mgr inż. Józef Jasiulewicz – 20 godz. 

- mgr inż. Tomasz Juchniewicz - 6 godz. 

- mgr inż. Paweł Koziołko – 60 godz. 

- mgr inż. Łukasz Kupracz - 15 godz. 

 



- mgr inż. Patryk Kryszewski - 30 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 20 godz. 

- mgr inż. Marek Skrzypkowski - 20 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 30 godz. 

- mgr inż. Eryk Szwarc - 65 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski o powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom 

nie posiadającym stopnia doktora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 19.01.2021r. 

 

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału zatwierdzili wnioski 

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora  

w sem. letnim roku akademickiego 2020/2021.  

 

Ad.4. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o powierzenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie 

pracownikom technicznym i zewnętrznym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021: 

- mgr inż. Piotr Andrusiak - 3 godz. 

- mgr inż. Maciej Bączek - 15 godz. 

- mgr inż. Piotr Górzyński - 6 godz. 

- mgr inż. Tomasz Juchniewicz - 21 godz. 

- mgr inż. Łukasz Kupracz - 15 godz. 

- mgr inż. Patryk Kryszewski - 60 godz. 

- mgr inż. Robert Oleśkiewicz - 15 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 140 godz. 

- mgr inż. Marek Skrzypkowski - 31 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 30 godz. 

- mgr inż. Eryk Szwarc - 210 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników 

technicznych i zewnętrznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 19.01.2021r. 

 

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracowników technicznych i zewnętrznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.  

 

Ad.5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, B. Strzeszewski przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komi-

sję Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 69 tematów INF/inż., 6 te-

matów INF/mgr. i 2 tematy/EiT/inż. W trakcie akceptacji w systemie Dyplomy oczekują: 5 tema-

tów INF/inż., 1 temat INF/mgr, 1 temat EiT/inż. 

Tematy prac dyplomowych zgłoszone zostały przez pracowników Katedry Inżynierii Komputero-

wej, katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów i Katedry Systemów Multimedialnych 

i Sztucznej Inteligencji. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 



 

Sprawy różne  

 

Prof. M. Maliński przedstawił do zatwierdzenia wydziałowy plan wydawniczy na 2021 rok: 

1. Zeszyty Naukowe WEiI - 16 numer, 

2. Monografia habilitacyjna, „Wybrane zastosowania metod fototermicznych, modulowanej ab-

sorpcji na swobodnych nośnikach i fotonapięcia powierzchniowego w badaniach materiałów 

półprzewodnikowych”, dr. inż. Leszek Bychto, 

3. Monografia, „Innowacje w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji”, tom 2, dr inż.,  

redakcja dr inż. Krzysztof Bzdyra. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła plan wydawniczy na rok 2021. 

 

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska: 

- na spotkaniu Prodziekanów ds. Studenckich w dniu 14.12 2020r. ustalono zasady dotyczące  

zakończenia i rozliczania semestrów dla studentów: 

• I termin - koniec sesji zasadniczej 

• II termin - koniec sesji poprawkowej +7 dni 

- przedłużenie o 7 dni II terminu, dotyczy jedynie możliwości uzupełnienia wpisów ocen w syste-

mie USOS przez nauczycieli,  

- po tym terminie będzie brak możliwości wpisania oceny do USOSa, 

- wpis oceny po ostatnim dniu sesji poprawkowej, zgodnie z regulaminem, wyklucza możliwość 

ubiegania się przez studenta o stypendium rektorskie. 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


