
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 20.02.2018r. 

 

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. Sprawozdanie z Działalności Statutowej za rok 2017. 

2. Projekt Uchwały określającej zalecenia dotyczące dorobku naukowego dla prowadzonych na Wydziale  

postępowań habilitacyjnych. 

3. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Włodzimierza Wysockiego 

i powołanie komisji egzaminacyjnych.  

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

1. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr inż. Katarzyny Jagodzińskiej  

w Katedrze Elektroniki.  

2. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy  

w Katedrze Inżynierii Komputerowej.   

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 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.02.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 22 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

14 12 

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. Sprawozdanie z Działalności Statutowej za rok 2017. 

Prodziekan, M. Maliński przedstawił sprawozdanie osiągniętych efektów naukowych badań pro-

wadzonych przez pracowników katedr i zakładów Wydziału w ramach Działalności Statutowej za 

rok 2017 oraz analizę porównawczą za lata 2016 - 2017. 

Sprawozdanie z  Działalności Statutowej znajduje się na stronie internetowej WEiI PK. 

 



Ad.2. Prodziekan M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału projekt zaleceń dotyczących  

minimalnych wymagań dla prowadzonych na Wydziale postępowań habilitacyjnych. Projekt 

Uchwały ma za zadanie uświadomić Habilitantom i Recenzentom jakie są zalecenia dla członków 

Rady Wydziału EiI PK przy głosowaniu nad zatwierdzeniem wniosku Komisji Habilitacyjnej. 

 

Projekt Uchwały znajduje się na stronie internetowej WEiI PK. 

 

Udział w dyskusji nad projektem uchwały wzięli: prof. K. Wawryn, prof. W. Janke, prof. Zb.  

Suszyński.  

Podjęto decyzję o spotkaniu Rady Naukowej w dyscyplinie Elektronika w celu omówienia projektu 

zaleceń i przedstawieniu ich na następnej Radzie Wydziału.  

 

Ad.3. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków RW, że wpłynęło pismo od prof. Cezarego  

Orłowskiego w sprawie zakończenia prac nad dysertacją doktorską mgr. inż. Włodzimierza  

Wysockiego pt. „Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania”,   

i skierowania jego rozprawy do dalszego postępowania: 

- wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, 

- powołania komisji egzaminacyjnych. 

 

Prof. M. Maliński poinformował członków RW, że w dniu 06.02.2018 r. odbyło się Seminarium 

Wydziałowe, na którym mgr inż. W. Wysocki wygłosił referat pt. „Agentowo-obiektowy  

model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania”, w którym przedstawił cele, główne tezy 

pracy i zadania do wykonania. 

 

Prof. M. Maliński przedstawił listę kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej: 

1. prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen - Politechnika Wrocławska 

2. dr hab. inż. Jerzy Pejaś - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

 

Prof. M. Maliński przedstawił w skrócie kandydatów na recenzentów, odczytał opinię o pracy dok-

torskiej mgr. inż. W. Wysockiego, prosił o przyjęcie rozprawy i skierowanie jej do dalszego postę-

powania.  

Prof. M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad wyznaczeniem recenzen-

tów rozprawy doktorskiej mgr. inż. W. Wysockiego. 

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej.  

Głosowanie tajne nad kandydaturą prof. N. T. Nguyena. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 10 - 2 
Uchwała nr 3/2018r. 

 

Głosowanie tajne nad kandydaturą prof. J. Pejasia. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
14 12 12 12 - - 

Uchwała nr 3/2018r. 

 

W wyniku głosowania członkowie Rady Naukowej podjęli decyzje o wyborze dwóch osób  

na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. W. Wysockiego: 

1. prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen - Politechnika Wrocławska 

2. dr hab. inż. Jerzy Pejaś - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

 

Następnie prof. M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnych w zaproponowanym składzie: 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej - INFORMATYKA: 

- przewodniczący - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

- egzaminator - dr hab. inż. Adam Słowik, prof. nadzw. PK  

- promotor - prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski 

- członek komisji - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov 

- członek komisji - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK 



 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - dr hab. Grzegorz Przekota, prof. nadzw. PK 

- promotor - prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski 

- członek komisji - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK 

 

Komisja egzaminacyjna z języka obcego nowożytnego - JĘZYK ANGIELSKI: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - mgr Piotr Trojanek 

- promotor - prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski 

- członek komisji - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Uchwała nr 4/2018r. 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie przyjęli propozycje składów komisji egzaminacyjnych 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. W. Wysockiego pt. „Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu 

wytwarzania oprogramowania”,   

 

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

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o opinię w sprawie przedłużenia 

zatrudnienia dr inż. Katarzyny Jagodzińskiej na stanowisku adiunkta na okres dwóch lat  

w Katedrze Elektroniki. 

Kierownik Katedry Elektroniki, prof. M. Maliński poinformował członków RW, że w dniu 

16.01.2018 r. odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym dr inż. K. Jagodzińska wygłosiła re-

ferat pt. „Problemy dopasowania impedancyjnego anten ESA (elecrically small antennas)”, w któ-

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

Kierownik Katedry, prof. M. Maliński przedstawił również opinię o dorobku naukowym dr inż.  

K. Jagodzińskiej sporządzoną przez dr. hab. inż. Jacka Stefańskiego, prof. nadzw. Politechniki 

Gdańskiej.   

Na stronie internetowej Wydziału znajduje się opinia prof. J. Stefańskiego oraz ankieta dorobku 

naukowego kandydata do stopnia doktora habilitowanego dr inż. K. Jagodzińskiej. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta na okres dwóch lat.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 20 - 2 

Opinia Rady Wydziału z dnia 20.02.2018r. 

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

o przedłużeniu zatrudnienia dr inż. K. Jagodzińskiej na stanowisku adiunkta od 01.05.2018r.  
 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady, że zebrała się Komisja Konkursowa w spra-

wie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze  

Inżynierii Komputerowej. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony 

konkurs jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie dr. inż. Roberta Arsobę na stanowisko star-

szego wykładowcy na okres dwóch lat od 01.03.2018r. 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stano-

wisku starszego wykładowcy, dr. inż. R. Arsobę w Katedrze Inżynierii Komputerowej i prosił  

o głosowanie.  

 



 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 20 1 1 

Uchwała nr 2/2018r. 

 

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

o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy, dr. inż. R Arsobę w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej na okres dwóch lat od 01.03.2018 r. 

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: 

- mgr inż. Paweł Koziołko - 30 godz 

  

Prodziekan, W. Madej omówił wniosek na prowadzenie wykładów przez pracownika nie posiada-

jącego stopnia doktora.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Uchwała z dnia 20.02.2018r.  

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: 

- mgr inż. Paweł Koziołko - 75 godz 

- mgr inż. Marcin Nowacki - 74 godz 

- mgr inż. Mateusz Wojsa - 15 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 22 22 22 - - 

Uchwała z dnia 20.02.2018r.  

 

Ad.3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 15 tematów INF/inż. i 4 tematy 

EiT/inż. 

Prodziekan, W. Madej poprosił również o zaakceptowanie 35 tematów prac dyplomowych z INF 

znajdujących się w systemie DYPLOMY, które nie są jeszcze zaakceptowane przez Komisję  

Programową. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Sprawy różne  

 

Prof. A. Patryn: 

- przypomniał o kolejnym wydaniu Zeszytów Naukowych WEiI. 



 

 

Mgr inż. R. Wojszczyk: 

- poinformował o organizowanej Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki. 

Konferencja organizowana jest w dniach 17-18.05.2018r w Dziwnowie wspólnie z ZUT-em 

Szczecin. Mgr inż. R. Wojszczyk prosił członków Rady Wydziału o przekazanie tej informacji 

studentom i doktorantom oraz o zachęcanie ich do udziału w konferencji. 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


