
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.02.2019r. 

 

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. Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła  

Poczekajło. 

2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Poczekajło. 

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

1. Opinia RW w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu-mgr. inż. Marcina  

Nowackiego w Zakładzie Systemów Multimedialnych i sztucznej Inteligencji.  

2. Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Oceniającej. 

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

1. Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 

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

3. Zatwierdzenie wniosków na zlecenie zajęć przez pracowników zewnętrznych oraz zajęć ponadwymiaro-

wych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2018/2019 na podstawie wnio-

sków kierowników katedr/zakładów. 

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.02.2019r. 

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 o konieczności zmiany składu 

Komisji Doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Poczekajło w dyscyplinie Infor-

matyka. 

Komisja Doktorska ds. przewodu doktorskiego mgr inż. P. Poczekajło została powołana w 2017r. 

Zmiana składu komisji następuje w związku z zakończeniem zatrudnienia prof. Michała Białko. 



Do składu komisji wszedłby prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński reprezentujący dyscyplinę Informa-

tyka. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji członkowie Rady Wydziału przystąpili do głosowania 

nad nowym składem Komisji Doktorskiej.  

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

13 11 11 11 - - 

Uchwała nr 3/2019r. 

 
Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie przyjęli skład Komisji Doktorskiej: 

-prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz-przewodniczący 

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

-prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik-członek 

-prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak-członek 

-prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński-członek 

-prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzynov-członek 

-recenzenci 

 

Ad.2. Prodziekan M. Maliński poinformował członków RW, że wpłynęło pismo od prof. Krzysztofa 

Wawryna w sprawie zakończenia prac nad dysertacją doktorską mgr. inż. Pawła Poczekajło  

pt. „Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w poto-

kowych strukturach z rotatorami Givensa” i skierowania rozprawy do dalszego postępowania: 

- wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił promotora, prof. K. Wawryna o przedstawienie opinii rozprawy 

doktorskiej mgr. inż. P. Poczekajło 

 

Prof. K. Wawryn wyraził pozytywną opinię o pracy doktorskiej mgr. inż. P. Poczekajło, prosił  

o przyjęcie rozprawy i skierowanie jej do dalszego postępowania:  

-przewód doktorski Pana mgr. inż. P. Poczekajło przebiegał w sposób poprawny, 

-mgr inż. spełnił wszystkie warunki: dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, 

-napisał rozprawę. 

 

Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że dalszym etapem jest wyzna-

czenie recenzentów rozprawy doktorskiej. i przedstawił listę kandydatów na recenzentów rozprawy 

doktorskiej: 

1. prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej, 

2. prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki z Politechniki Wrocławskiej, 

3. prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz z Politechniki Gdańskiej, 

4. prof. dr inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej. 

 
Prof. K. Wawryn przedstawił w skrócie kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej: 

-wszyscy kandydaci zajmują się podobną tematyką,  

-prof. A. Dąbrowski i prof. J. Zarzycki zajmują się tematyką najbardziej zbieżną z tematem wybra-

nym przez mgr. inż. P. Poczekajło,  

-prosi o zaakceptowanie tych dwóch kandydatur,  

-obydwaj kandydaci wyrazili zgodę na recenzowanie tej pracy. 

 
Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad wyznaczeniem  

recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. M. Walczaka. 

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej.  

Głosowanie tajne nad kandydaturą prof. dr hab. inż. Adama Dąbrowskiego z Politechniki  

Poznańskiej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 11 11 11 - - 
Uchwała nr 2/2019r. 



 

Głosowanie tajne nad kandydaturą prof. dr hab. inż. Jana Zarzyckiego z Politechniki Wrocławskiej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 11 11 11 - - 
Uchwała nr 2/2019r. 

 

W wyniku tajnego głosowania członkowie Rady Naukowej Wydziału Elektroniki i Informatyki 

podjęli decyzję o wyborze dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. P. Poczekajło: 

1. prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski z Politechniki Poznańskiej, 

2. prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki z Politechniki Wrocławskiej. 

 

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

 

Ad.1. Dziekan G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek mgr. inż. Marcina Nowac-

kiego z prośbą o zatrudnienie na ½ etatu na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Multime-

dialnych i Sztucznej Inteligencji.  

 Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika ZSMiSI prof. Zbigniewa Suszyńskie-

go. Zakład dysponuje godzinami dydaktycznymi.  

 

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

asystenta na ½ etatu na okres jednego roku w Zakładzie Systemów Multimedialnych i Sztucznej  

Inteligencji.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 19.02.2019r. 

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

o zatrudnieniu mgr inż. Marcina Nowackiego na stanowisku asystenta na okres jednego roku  

od 01.03.2019r.  
 

Ad.2. Dziekan G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału o konieczności zmiany składu Ko-

misji Oceniającej na kadencję 2016-2020. Zmiana składu komisji następuje w związku z zakoń-

czeniem zatrudnienia prof. Michała Białko. Do składu komisji wszedłby prof. dr hab. inż. Włodzi-

mierz Janke.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji członkowie Rady Wydziału przystąpili do głosowania 

nad nowym składem Komisji Oceniającej.  

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 

Uchwała nr 4/2019r. 

 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału powołali do składu 

Komisji Oceniającej na kadencję 2016-2020 prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Janke. 
 

Skład Komisji Oceniającej: 

1. prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz –przewodniczący 

2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

4. prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz 

5. prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński 

7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

 

 

 



 

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

 

Ad.1. Prodziekan W. Madej poinformował członków Rady Wydziału o konieczności zmiany składu  

Komisji Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja  na kadencję 2016-2020. 

Zmiana składu komisji następuje w związku z zakończeniem zatrudnienia prof. Marka Kitlińskie-

go. Do składu komisji wszedłby prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji członkowie Rady Wydziału przystąpili do głosowania 

nad nowym składem Komisji Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 

Uchwała nr 5/2019r. 

 

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału powołali do składu 

Komisji Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja na kadencję 2016-2020 prof. dr. 

hab. Bohdana Andriyevskyego. 

 

Skład Komisji Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja: 

1. prof. dr hab. Aleksy Patryn-przewodniczący 

2. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

4. prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy  

5. dr hab. inż. Robert Suszyński 

6. dr inż. Jarosław Kraśniewski 

7. dr inż. Wiesław Madej  

8. przedstawiciel studentów 

 

Ad.2, 3. Wnioski kierowników katedr: 

- brak wniosków na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora, 

- brak wniosków o zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników zewnętrznych, 

- wnioski na prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych: 

-Marek Popławski, dr inż.-335 godz 

-Adam Słowik, prof. nadzw. dr hab. inż.-348 godz 

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

-Zbigniew Suszyński, prof. dr hab. inż.-448 godz 

-Rafał Wojszczyk, dr inż.-330 godz 

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 

Uchwała z dnia 19.02.2019r.  

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 19 tematów INF/inż. i 5 tema-

tów INF/mgr. W trakcie akceptacji jest 14 tematów INF/inż. 

Prodziekan, W. Madej poprosił również o zaakceptowanie 14 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 

25 22 22 22 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 



 

Sprawy różne  

 

Dr inż. K. Bzdyra: 

- poinformował o organizowanej 22-24 maja 2019r w Dąbkach Krajowej Konferencji Studentów  

i Młodych Pracowników Nauki. Konferencja,  

- prosił członków Rady Wydziału o przekazanie tej informacji studentom i doktorantom oraz o za-

chęcanie ich do udziału w konferencji. 

Dr inż. W. Madej: 

- przypomniał kierownikom katedr/zakładów o przygotowaniu krótkich charakterystyk specjalno-

ści. 

Prof. G. Bocewicz: 

- prosi o wypełnienie ankiet dotyczących: 

1. osiągnięć naukowych pracowników naukowo-dydaktycznych,  

2. osiągnięć w zakresie dydaktyki pracowników dydaktycznych. 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


