
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.03.2019r. 

 

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

Proponowany porządek obrad: 

 Sprawy naukowe - Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Informacja o stanie rozwoju kadry naukowej. 

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

1. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr zimowy.  

2. Zmiana w planie studiów II stopnia, kierunku EiT. 

3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.03.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

25 22 

 

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 przedstawił Raport z działalności naukowej i rozwoju kadry WEiI w la-

tach 2017-2018. 

Raport obejmował: 

- liczbę punktów uzyskanych przez pracowników za publikacje z podziałem na Katedry/Zakłady, 

- średnią efektywność pracowników katedr/zakładów w latach 2017-2018, 

- informację o stanie rozwoju kadry, 

- prognozę środków na badania naukowe pracowników w 2019r. na podstawie środków z 2018r., 

- umowną działalność badawczą realizowaną na rzecz przemysłu, 

- rozwój kadry Wydziału, 

- aktywność naukową adiunktów-liczbę osób spełniających kryteria przyjęte na Wydziale do ubie-

ganie się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. 

 

Dyskusja: 

Prof. W. Janke: 

- czy wiemy jaki będzie nowy wykaz czasopism naukowych? 

Prof. K. Wawryn: 

- dlaczego bierzemy pod uwagę dane za dwa lata, a nie cztery? 

Prof. G. Bocewicz: 

- rok 2017 i 2018 podlega ewaluacji. 

Prof. M. Maliński: 

- Ministerstwo ogłosiło, że ewaluacja będzie za lata 2017-2020. 

Prof. G. Bocewicz: 



 

- raport jest formą informującą nas, pracowników jak wygląda nasz dorobek naukowy za dwa lata, 

 

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 2018/2019 na kierunkach  

Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.  

Wyniki ankietyzacji trudno jest ocenić. Zbyt mała liczba studentów wypełniła ankietę. Na kilkaset 

studentów kierunku Informatyka ankietę wypełniło 58 studentów. Na kierunku Elektronika i Tele-

komunikacja jest mało studentów i na ankietę odpowiedziało 11 studentów. 

Osoby, które odpowiedziały, wysoko oceniały: 

-obsługę studentów przez pracowników dziekanatu, 

-dostępność zbiorów bibliotecznych, 

-dostępność różnorodnych form dydaktycznych-wykł., ćw, lab. itp. 

Najsłabiej studenci ocenili: 

-adekwatność uzyskiwanych kwalifikacji do potrzeb na rynku pracy, 

-funkcjonalność systemu USOS Web, 

Ad.2. Prodziekan W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału zmienioną siatkę godzin na kierunku 

Elektronika i Telekomunikacja, studia stacjonarne II-go stopnia.  

Przed posiedzeniem Rady Wydziału odbyło się zebranie Komisji Programowej, która zatwierdziła 

zmianę siatki godzin. Sumaryczna liczba godzin dydaktycznych i punkty ECTS pozostają bez 

zmian.  

Prodziekan W. Madej prosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie nowej siatki godzin na kie-

runku Elektronika i Telekomunikacja, studia stacjonarne II-go stopnia. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 

Uchwała nr 6/2019r.  

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili zmienioną siatkę godzin na kierunku Elek-

tronika i Telekomunikacja, studia stacjonarne II-go stopnia. 

 

Ad.3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan W. Madej poprosił o zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Pro-

gramową tematów prac dyplomowych w systemie DYPLOMY: 8 tematów z INF/inż. i 7 tematów 

z INF/mgr. W trakcie akceptacji przez Komisję na dwóch kierunkach są 3 tematy INF/mgr i 1 te-

mat EiT/inż. Prodziekan poprosił również o zatwierdzenie 4 tematów z INF zgłoszonych przez 

promotorów. Zatwierdzenie wszystkich tematów pozwoli wpisać studentów na kolejny semestr. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 22 22 22 - - 
Rada Wydziału zatwierdziła wszystkie tematy prac dyplomowych. 

 

Sprawy różne  

 

Mgr inż. W. Sokołowski: 

- kończymy proces uruchamiania nowego systemu JSA,  
- powstaje nowa baza PBN, która będzie obejmowała moduł repozytoryjny i sprawozdawczy, 

- powstaje również nowa wersji POLONU. 

Prof. G. Bocewicz: 

 

 



- 19.03.2019r. o godz 13
15

 w sali 119A odbędzie się seminarium naukowe dr. inż. Łukasza 

Chrobaka pt. „Zastosowanie wybranych metod nieniszczących opartych na falach ter-

micznych i plazmowych w badaniach właściwości optycznych, termicznych i rekom-

binacyjnych materiałów elektronicznych i warstw implantowanych jonowo”.  
Dr inż. W. Madej: 

- 21.03.2019r. odbędą się Targi Pracy. Prodziekan poprosił wykładowców o umożliwienie studen-

tom udział w Targach. 
 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


