
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 24.04.2018r. 

 

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. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Walczaka i powoła-

nie komisji egzaminacyjnych. 

2. Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Walcza-

ka. 

3. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Dudka i powołanie 

komisji egzaminacyjnych.  

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

1. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Zakładzie  

Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

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

1. Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne.  

2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.04.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 21 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

14 13 

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 poinformował członków RW, że wpłynęło pismo od prof. Włodzimierza Janke w spra-

wie zakończenia prac nad dysertacją doktorską mgr. inż. Marcina Walczaka pt. „Modelowanie  

i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego 

przewodzenia (DCM)”, i skierowania jego rozprawy do dalszego postępowania: 

- wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, 

- powołania komisji egzaminacyjnych. 

 

Prodziekan poprosił promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. M. Walczaka, prof. W. Janke  

o przedstawienie opinii. 

 



 

Prof. W. Janke wyraził pozytywną opinię o pracy doktorskiej mgr. inż. M. Walczaka, prosił o przy-

jęcie rozprawy i skierowanie jej do dalszego postępowania:  

-przewód doktorski Pana mgr. inż. M. Walczaka przebiegał w sposób poprawny, 

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

-napisał rozprawę, 

-opublikował ok 8 publikacji związanych tematycznie z rozprawą doktorską: 3 publikacje z listy A, 

3 publikacje z listy B oraz inne publikacje. 

 

Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że w dniu 17.04.2018r. odbyło 

się posiedzenie Komisji Doktorskiej, której celem było zarekomendowanie członkom Rady  

Wydziału kandydatów na recenzentów, składu Komisji Egzaminacyjnych oraz zmianę członków 

Komisji Doktorskiej. 

Prodziekan M. Maliński przedstawił w skrócie kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej: 

1. dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz, prof. nadzw. - Politechnika Gdańska 

2. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. nadzw. - Politechnika Warszawska 

3. prof. dr hab. inż. Roman Barlik-Politechnika Warszawska 

4. prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański-Politechnika Gdańska 

5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki-Akademia Morska Gdynia 

Komisja Doktorska postanowiła zarekomendować Radzie Wydziału następujących kandydatów  

na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. M. Walczaka: 

1. dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz, prof. nadzw. - Politechnika Gdańska 

2. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. nadzw. - Politechnika Warszawska 

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na podjęcie funkcji recenzentów tej rozprawy doktorskiej. 

 

Prodziekan poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad wyznaczeniem recenzentów  

rozprawy doktorskiej mgr. inż. M. Walczaka. 

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej.  

Głosowanie tajne nad kandydaturą dr hab. inż. G. Blakiewicza, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

14 13 13 12 - 1 
Uchwała nr 10/2018r. 

 

Głosowanie tajne nad kandydaturą dr hab. inż. J.Rąbkowskiego, prof. nadzw. Politechniki  

Warszawskiej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

14 13 13 13 - - 
Uchwała nr 10/2018r. 

 

W wyniku głosowania członkowie Rady Naukowej podjęli decyzje o wyborze dwóch osób  

na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. M. Walczaka: 

1. dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz, prof. nadzw. - Politechnika Gdańska 

2. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. nadzw. – Politechnika Warszawska 

 

Następnie Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie  

powołania komisji egzaminacyjnych w zaproponowanym składzie: 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej - ELEKTRONIKA: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw. PK 

- egzaminator - dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. nadzw. PK  

- promotor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

- członek komisji - prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevskyy 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - dr hab. Grzegorz Przekota, prof. nadzw. PK 

- promotor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

 



 

Komisja egzaminacyjna z języka obcego nowożytnego - JĘZYK ANGIELSKI: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - mgr Piotr Trojanek 

- promotor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 21 - - 

Uchwała nr 8/2018r. 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie przyjęli propozycje składów komisji egzaminacyjnych 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. M. Walczaka pt. „Modelowanie i badania wybranych impulsowych 

przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM)”. 

Ad.2. Prodziekan poinformował członków Rady Wydziału o konieczności zmian składu Komisji Doktor-

skiej ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Walczaka w dyscyplinie Elektronika. 

Komisja Doktorska ds. przewodu doktorskiego mgr inż. M. Walczaka została powołana w 2015r. 

Zmiana składu komisji następuje w związku z prośbą prof. Zbigniewa Suszyńskiego o wyłączenie 

go z komisji w dyscyplinie Elektronika oraz o wyłączenie dr hab. inż. Adama Słowika, który repre-

zentuje dyscyplinę Informatyka. Do składu obecnej komisji wszedłby dr hab. inż. Robert Suszyński 

reprezentujący dyscyplinę Elektronika. 

 

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

nad nowym składem Komisji Doktorskiej.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 21 - - 

Uchwała nr 9/2018r 

 
Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie przyjęli skład Komisji Doktorskiej: 

-przewodniczący-prof. M.Maliński 

-promotor-prof. W.Janke 

-członek- prof. H.Budzisz 

-członek-prof. M.Kitliński 

-członek-prof. A.Patryn 

-członek-prof. R.Suszynski 

-recenzenci 

 

Ad.3. Prodziekan poinformował członków RW, że wpłynęło pismo od Pani dr hab. inż. Justyny  

Patalas-Maliszewskiej, prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie zakończenia prac 

nad dysertacją doktorską mgr. inż. Adama Dudka pt. „Model konwersji wiedzy na przykładzie 

działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego” i skierowaniu jego rozprawy do dalszego  

postępowania: 

- wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, 

- powołania komisji egzaminacyjnych. 

 

Prodziekan odczytał opinię Pani prof. Patalas-Maliszewskiej o pracy doktorskiej mgr. inż. A. Dud-

ka, w której Pani profesor potwierdza, że praca zastała ukończona oraz wnioskuje o dopuszczenie 

jej do dalszych etapów przewodu. 

 

Prodziekan poinformował członków RW, że w dniu 17.04.2018 r. odbyło się Seminarium Wydzia-

łowe, na którym mgr inż. A. Dudek wygłosił referat pt. „Model konwersji wiedzy na przykładzie 

działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego”, w którym przedstawił cele, główne tezy 

pracy i zadania do wykonania. 

 

Prodziekan M. Maliński przedstawił w skrócie kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej: 

1. prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak - Politechnika Wrocławska 



 

2. dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. nadzw. - Politechnika Opolska 

3. dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. nadzw. – Uniwersytet Zielonogórski 

4. prof. dr inż. Irene Krebs-Uniwersytet w Poczdamie 

 

Prodziekan M. Maliński zaproponował na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. A. Dudka 

następujących kandydatów: 

1. prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak - Politechnika Wrocławska 

2. dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. nadzw. - Politechnika Opolska 

 

Prodziekan poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad wyznaczeniem recenzentów  

rozprawy doktorskiej mgr. inż. A. Dudka. 

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej.  

Głosowanie tajne nad kandydaturą prof. dr hab. inż. I. Jóźwiaka z Politechniki Wrocławskiej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

15 13 13 12 - 1 
Uchwała nr 12/2018r. 

 

Głosowanie tajne nad kandydaturą dr. hab. inż. K. Zatwarnickiego, prof. nadzw. Politechniki  

Opolskiej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

15 13 13 11 - 2 
Uchwała nr 12/2018r. 

 

W wyniku głosowania członkowie Rady Naukowej podjęli decyzje o wyborze dwóch osób  

na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. A. Dudka: 

1. prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak - Politechnika Wrocławska 

2. dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. nadzw. - Politechnika Opolska 

 

Następnie Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie  

powołania komisji egzaminacyjnych w zaproponowanym składzie: 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej - INFORMATYKA: 

- przewodniczący – prof. dr hab. inż. Krzysztof  Wawryn, prof. PK 

- egzaminator - dr hab. inż. Adam Słowik, prof. nadzw. PK  

- promotor - dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. nadzw. UZ 

- członek komisji – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov 

- członek komisji - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - dr hab. Grzegorz Przekota, prof. nadzw. PK 

- promotor - dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. nadzw. UZ 

- członek komisji - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK 

 

Komisja egzaminacyjna z języka obcego nowożytnego - JĘZYK ANGIELSKI: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - mgr Piotr Trojanek 

- promotor - dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. nadzw. UZ 

- członek komisji - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 21 - - 

Uchwała nr 11/2018r. 



 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie przyjęli propozycje składów komisji egzaminacyjnych 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. A. Dudka pt. „Model konwersji wiedzy na przykładzie działu ser-

wisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego”. 

 

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

 

Ad.1. Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o rozstrzygnięcie konkursu w sprawie zatrud-

nienia na stanowisko asystenta w Zakładzie Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs  

zarekomendowała zatrudnienie mgr. inż. Pawła Koziołko na stanowisko asystenta na okres trzech 

lat od 01.10.2018r. 

 Prof. Zbigniew Suszyński, kierownik Zakładu Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji 

pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie mgr. inż. P. Koziołko.  

  

Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stanowisku asysten-

ta, mgr. inż. P. Koziołko w Zakładzie Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji i prosił  

o głosowanie.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 20 - 1 

Uchwała nr 7/2018r. 

 

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

o zatrudnienie na stanowisku asystenta, mgr. inż. P Koziołko w Zakładzie Systemów Multimedial-

nych i Sztucznej Inteligencji na okres trzech lat od 01.10.2018 r. 

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

 

Ad.1. Prodziekan przedstawił limity przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 

2018/2019. 

- studia stacjonarne I-go stopnia: 

EiT -   30 osób 

INF - 120 osób 

- studia stacjonarne II-go stopnia: 

EiT - 20 osób 

INF - 60 osób 

 

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

limity przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019.  

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 21 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione limity przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia w roku 

akademickim 2018/2019 

 

Ad.2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Programową 

tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 2 tematy INF/mgr.  

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 21 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

 



 

Sprawy różne  

 

Dr inż. W. Madej: 

- poprosił kierowników katedr o przygotowanie krótkich charakterystyk specjalności. 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


