
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 23.02.2021r. 

 

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

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

pensum w roku akademickim 2020/2021 

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

4.  Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne  

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.02.2021r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 15 
 

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. Wpłynął wniosek od kierownika katedry o powierzenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie 

pracownikowi zewnętrznemu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021: 

- mgr inż. Natalia Radomska - 45 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wniosek o powierzenie prowadzenia zajęć pracownikowi ze-

wnętrznemu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 15 15 15 - - 

Opinia RW z dnia 23.02.2021r.  

 

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

zatwierdzili wniosek od kierownika katedry na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracownika zewnętrznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.  

 

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: 

 - dr inż. Paweł Skrobanek - 420 godz. 

- dr inż. Robert Świta - 410 godz. 

- dr inż. Rafał Wojszczyk - 460 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 15 15 15 - - 

Opinia RW z dnia 23.02.2021r.  

 

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. Wpłynął wniosek od kierownika katedry na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku akademic-

kiego 2020/2021 przez osobę nie posiadającą stopnia doktora: 

- mgr inż. Natalia Radomska - 45 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wniosek o powierzenie prowadzenia wykładów pracownikowi 

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

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 15 15 15 - - 

Opinia RW z dnia 23.02.2021r.  

 

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

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracownika nie posiadającego stopnia doktora  

w sem. letnim roku akademickiego 2020/2021.  

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

sję Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 14 tematów INF/inż., 2 te-

matów INF/mgr. i 2 tematy/EiT/inż. W trakcie akceptacji w systemie Dyplomy oczekują: 8 tema-

tów INF/inż., 1 temat INF/mgr, 4 temat EiT/inż. 

Tematy prac dyplomowych zgłoszone zostały przez pracowników Katedry Inżynierii Komputero-

wej, Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, Katedry Elektroniki i Katedry Sys-

temów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 15 15 15 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

 

Sprawy różne:  

 

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska: 

- prosi kierowników katedr o przypomnienie dokonania wpisów ocen w systemie USOS przez nau-

czycieli. 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


