
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 18.02.2020r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 

Sprawy kadrowe - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

 

1. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr hab. inż. Henryka Budzisza w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

2. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr inż. Natalii Maslennikow w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

3. Wybór kandydata z Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024. 

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

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

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

3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

- nagrody ministra dla nauczycieli akademickich. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18.02.2020r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

22 16 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK powitał obecnych członków Rady Wydziału, przed-

stawił plan posiedzenia Rady. 

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

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. hab. inż. Henryka  

Budzisza, prof. PK dotyczący zatrudnienia na dotychczasowych warunkach w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej na okres od 01.03.202r. do 30.09.2020r. Panu prof. H. Budziszowi kończy się za-

trudnienie z dniem 29.02.2020r. 

 

 Wniosek dr. hab. inż. H. Budzisza został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry  

Inżynierii Komputerowej dr. hab. inż. Adama Słowika, prof. PK oraz członków RND AEiE. 

 

Dr hab. inż. H. Budzisz opuścił salę. 

 

Dyskusja: 

Kierownik Katedry A. Słowik wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż.  

H. Budzisza. Prosił członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

 

Dr hab. inż. H. Budzisz powrócił na salę. 

 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii  

w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. H. Budzisza na stanowisku profesora PK w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej. 

 

 



Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 16 16 14 2 - 

Opinia RW z dnia 18.02.2020r. 

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

trudnienie dr. hab. inż. H. Budzisza na stanowisku profesora Politechniki Koszalińskiej w Katedrze 

Inżynierii Komputerowej na okres od 01.03.2020r. do 30.09.2020r. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Natalii Maslennikow 

dotyczący zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej 

od 01.04.2020r. na czas nieokreślony. Pani dr inż. N. Maslennikowej 31.03.2020r. kończy  

się zatrudnienie. 

 

 Wniosek dr. inż. N. Maslennikow został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Katedry In-

żynierii Komputerowej dr. hab. inż. Adama Słowika. 

 

Kierownik Katedry A. Słowik wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. inż. N. Ma-

slennikowej: 

- od dawna jest zatrudniona na WEiI,  

- posiada doświadczenie pedagogiczne,  

- zajmuje się bazami danych. 

Prosił członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady 

Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zatrudnienia dr inż. N. Maslennikowej na sta-

nowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

22 16 16 15 1 - 

Opinia RW z dnia 18.02.2020r. 

 

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

trudnienie dr inż. Natalii Maslennikow na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej od 01.04.2020r.  na czas nieokreślony. 

 

Ad.3 Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału o wyborze nowego kandydata do 

Uczelnianej Komisji Wyborczej. Profesor Aleksy Patryn ze względu na wymagania wiekowe nie 

może być członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 Wstępną zgodę wyraziła dr inż. Aneta Hapka. 

  

Dr inż. A. Hapka opuściła salę. 

Dyskusja: 

Po krótkiej dyskusji członków RW, dr inż. A. Hapka została poproszona o powrót na salę. 

 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii  

w sprawie zmiany kandydata  z Wydziału do UKW.  

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

22 16 16 15 1 - 

Opinia RW z dnia 18.02.2020r. 

 

 



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

dr inż. Anety Hapka na kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2020-2024. 

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

Ad.1. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020: 

 - prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevskyy - 272 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - 250 godz. 

- dr inż. Józef Drabarek - 585 godz. 

- dr inż. Paweł Poczekajło - 450 godz. 

- dr inż. Marek Popławski - 467 godz. 

- dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK - 410 godz. 

- dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK - 335 godz. 

- prof. dr hab. inz. Zbigniew Suszyński - 283 godz. 

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - 360 godz. 

- dr inż. Rafał Wojszczyk - 310 godz. 

 

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

wych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 18.02.2020r.  

 

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 2019/2020. 

Ad.2. Wpłynęły wnioseki od kierownika katedry na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku akade-

mickiego 2019/2020 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- mgr inż. Piotr Andrusiak - 3 godz. 

- mgr inż. Dariusz Bernatowicz - 40 godz. 

- mgr inż. Daniel Czyczyn-Egird - 10 godz. 

- mgr inż. Piotr Górzyński - 6 godz. 

- mgr inż. Józef Jasiulewicz - 50 godz. 

- mgr inż. Tomasz Juchniewicz - 6 godz. 

- mgr inż. Paweł Koziołko - 30 godz. 

- mgr inż. Patryk Kryszewski - 30 godz. 

- mgr inż. Łukasz Kupracz - 15 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 20 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski -30 godz. 

 

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

nie posiadającym stopnia doktora w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 18.02.2020r.  

 

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

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora  

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  

 

 

 

 

 



 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o powierzenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie 

pracownikom technicznym i zewnętrznym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020: 

- mgr inż. Piotr Andrusiak - 3 godz. 

- dr inż. Leszek Bychto - 46 godz. 

- mgr inż. Daniel Czyczyn-Egird - 20 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. Bartosz Poletajew - 45 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 170 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski -30 godz. 

- mgr inż. Patryk Kryszewski - 15 godz 

 

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

technicznych i zewnętrznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 18.02.2020r.  

 

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 2019/2020.  

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

sję Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 38 tematów INF/mgr. i 2 te-

maty INF/mgr. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 16 16 16 - - 
Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili przedstawione tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY. 

 

Sprawy różne  

 

dr inż. Krzysztof Bzdyra: 

- przypomniał o organizowanej KKSiMPN, w której studenci i pracownicy mogą uczestniczyć oraz 

publikować w czasopismach naukowych uwzględnionych aktualnie w bazach Scopus lub Web of 

Science.  

 

Dziekan, G. Bocewicz: 

- do 3.03.2020r można składać wnioski dotyczące nagród MNiSW za wybitne osiągnięcia dydak-

tyczne i naukowe, 

 

Plan Wydawniczy na 2020rok.: 

- w ramach limitu: 

1. Monografia-Zeszyty naukowe WEiI nr 16, 

2. Monografia habilitacyjna dr. inz. Leszka Bychto  „Zastosowania metod fototermicznych” , 

3. Monografia konferencyjna-praca zbiorowa: „Innowacje w elektronice, informatyce i inżynierii 

produkcji”, 

4. Podręcznik/skrypt prof. W.Khadzhynova i dr. inż. R.Wojszczyka „Projektowanie aplikacji bazo-

danowych w technologii ASP.NET”. 

- lista rezerwowa: 

1. Zbiór zadań dr. inż. M. Ślosarskiego „Zbiór zadań z analizy zespolonej”. 



 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


