
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 13.03.2018r. 

 

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. Informacja o stanie rozwoju kadry naukowej. 

2. Zamknięcie przewodów doktorskich.  

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

1. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr zimowy.  

2. Zgoda na zlecenie zajęć pracownikom zewnętrznym oraz zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekra-

czającym ¼ i ½ pensum w roku akad. 2017/2018  na podstawie wniosków kierowników katedr/zakładów. 

3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

1. Informacja dot. nagród dla nauczycieli akademickich. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13.03.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 20 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

14 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. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński. 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński przedstawił informację o stanie rozwoju kadry z punktu widzenia 

utrzymania uprawnień do dalszego rozwoju Wydziału. Przedstawił zalecenia dla kandydatów ubie-

gających się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Elektroniki 

 i Informatyki Politechniki Koszalińskiej przyjęte przez pracowników samodzielnych naszego Wy-

działu, reprezentujących dyscyplinę Elektronikę.  

 

Informacja o stanie rozwoju kadry naukowej i zalecenia dla kandydatów ubiegających się  

o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na naszym Wydziale znajdują się na stronie interneto-

wej WEiI PK. 

 

Dyskusja: 

Prof. G. Bocewicz 

- dyscyplina Informatyka i Elektronika mają podobne parametry dla osób ubiegających się  

o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, 

Prof. W. Janke 

- zalecenia to minimum dorobku, z jakimi kandydaci mogą ubiegać się o stopień doktora habilito-

wanego, 

- większość członków komisji pochodzić będzie spoza naszego Wydziału, 

 



Prof. R. Suszyński 

- czy ktoś z naszych pracowników może ubiegać się o stopień doktora habilitowanego wg. starych 

kryteriów ?, 

- nowa ustawa jeszcze nie obowiązuje, 

Prof. M. Maliński 

- wg. starej procedury, dokumenty na doktora habilitowanego można składać do kwietnia 2019r.,  

- w czerwcu 2018r. dokumenty składa dr inż. Paweł Skrobanek, 

- dr inż. Łukasz Chrobak zadeklarował się do złożenia dokumentów w m-cu październiku 2018r., 

- mamy informacje od jednego pracownika zewnętrznego, który mógłby ubiegać się o stopień  

dr hab. na naszym Wydziale.  

Ad.2. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału wnioski dotyczące zamknięcia 

przewodów doktorskich następującym osobom: 

- mgr. inż. Radosława Duera, 

- mgr. inż. Radosława Borońskiego. 

 

Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana mgr. inż. R. Duera, na wniosek doktoranta z dnia  

07 marca 2018r. 

Przewód doktorski Pana mgr. inż. R. Duera w dyscyplinie Elektronika, pt. „Metoda badania  

właściwości cieplnych ciał stałych oparta o analizę widma odpowiedzi temperaturowej na pobu-

dzenie impulsowe”, został otwarty 16 czerwca 2005r.  

W dniu 07 marca 2018r. wpłynął wniosek doktoranta o zamknięcie przewodu doktorskiego 

Prof. M. Maliński poprosił poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie. 

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 11 11 11 - - 

Uchwała nr 5/2018r.   

  

Członkowie Rady Naukowej WEiI poparli wniosek prof. M. Malińskiego o zamknięcie przewodu 

doktorskiego Pana mgr. inż. Radosława Duera. 

 

Zamknięcie przewodu doktorskiego Pana mgr. inż. R. Borońskiego, na wniosek promotora,  

prof. Zbigniewa Banaszaka z dnia 12 marca 2018r. 

Przewód doktorski Pana mgr. inż. R. Borońskiego w dyscyplinie Informatyka, pt. „Algorytmy  

indeksowania tabel dla cyklicznie powtarzających się grup zapytań SQL w relacyjnej bazie  

danych”, został otwarty 23 kwietnia 2013r.  

W dniu 12 marca 2018r. wpłynął wniosek promotora o zamknięcie przewodu doktorskiego. 

Prof. M. Maliński poprosił poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie. 

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 11 11 11 - - 

Uchwała nr 6/2018r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI poparli wniosek prof. M. Malińskiego o zamknięcie przewodu 

doktorskiego Pana mgr. inż. Radosława Borońskiego. 

 

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

 

Ad.1. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr zimowy. 
 

Prodziekan, W. Madej poinformował członków Rady Wydziału o wynikach ankietyzacji przepro-

wadzonej na WEiI w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunkach  

Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.  

Wyniki ankietyzacji trudno jest ocenić. Mała liczba studentów wypełniła ankietę - ok.10%. Na ok. 

400 studentów kierunku Informatyka ankietę wypełniło 40 studentów. Osoby, które odpowiedziały, 

wysoko oceniały prowadzone zajęcia dydaktyczne. 



Przewodniczący Samorządu Studentów WEiI, Rafał Woźniak przeprowadził rozmowy ze studen-

tami i zachęcał do udziału w ankietyzacji. Studenci proponują zmianę sposobu wypełniania ankiet. 

 

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr: 

- zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników zewnętrznych na prowadzenie zajęć dydaktycz-

nych w sem. letnim roku akademickiego 2017/2018: 

-Izbiński Rafał, inż. - 15 godz. 

- prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akad.   

2017/2018: 

- Arsoba Robert, dr inż. - 305 godz. 

- Hapka Aneta, dr inż. - 315 godz. 

- Skrobanek Paweł, dr inż. - 366 godz. 

- Suszyński Zbigniew, prof. dr hab. inż. - 442 godz. 

- Świta Robert, dr inż. - 415 godz.  

Prodziekan, W. Madej omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników  

zewnętrznych oraz wnioski o prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczają-

cym ¼ i ½ pensum.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 20 - - 

Uchwała z dnia 13.03.2018r.  

 

Ad.3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, W. Madej poprosił o zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Progra-

mową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY.  

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 20 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła tematy prac dyplomowych. 

 

Sprawy różne  

 

Prof. G. Bocewicz: 

- 30.06.2018r. mija termin składania wniosków dotyczących nagród Rektora dla nauczycieli  

 akademickich za 2017r.  
Prof. M. Maliński: 

- 20.03.2018r. odbędzie się seminarium naukowe dr. inż. Pawła Skrobanka pt. „Analiza drzew 

niezdatności z zależnościami czasowymi”, 
Dr inż. W. Madej: 

- plan hospitacji trzeba przekazać do końca marca 2018r., 

- należy składać wnioski o dodatek za kierowanie pracami dyplomowymi. 

Dr inż. R. Berezowski: 

- 22.03.2018r. odbędą się Targi Pracy. Prosi wykładowców o umożliwienie studentom udziału  

w Targach. 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 



 


