
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 26.04.2019r. 

 

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. Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka –mgr. inż. 

Pawłowi Poczekajło. 

2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgra inż. Radosława Gordona w dyscyplinie Elektronika. 

3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgra inż. Pawła Steblińskiego w dyscyplinie Elektronika. 

4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgra inż. Damiana Giebas w dyscyplinie Informatyka. 

5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgra inż. Marcina Nowackiego w dyscyplinie Informatyka. 

6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgra inż. Patryka Widulińskiego w dyscyplinie Informatyka. 

7. Opinia RW w sprawie przyznania stypendium doktorskiego dla mgr. inż. Dariusza Bernatowicza. 

8. Informacja dot. nagród naukowych dla nauczycieli akademickich za rok 2018. 

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

1. Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia stacjonarne. 

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

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

oraz na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym pensum ¼ i ½ pensum.  

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

1. Organizacja 30-lecia Wydziału (24.05.2019r. – piątek): 

 Akademia-24.05.2019r. godz. 10
00

, sala 102B, 

 Uroczysta kolacja-24.05.2019r.godz. 18
00

, Teatr Variete „Muza”-ul. Morska. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.04.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

25 21 

Rada Naukowa (pracownicy WEiI i dwie osoby uprawnione – rozprawa doktorska mgr. inż. P. Pocze-

kajło) 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

15 13 

Rada Naukowa  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

13 12 

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. W dniu dzisiejszym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Poczekajło 

pt.”Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w poto-

kowych strukturach z rotatorami Givensa” 

Szczegółowy protokół z przebiegu części jawnej posiedzenia Komisji Doktorskiej poświęconej  

publicznej obronie rozprawy doktorskiej znajduje się w aktach doktoranta. 

1. Odbyła się część niejawna posiedzenia Komisji Doktorskiej podczas której podjęto uchwałę  

o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę o rekomendowaniu Radzie  

Wydziału nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka Panu mgr. inż.  

P. Poczekajło. 

Szczegółowy protokół z przebiegu części niejawnej posiedzenia Komisji Doktorskiej znajduje się 

w aktach doktoranta. 

2. Następnie przewodniczący Komisji Doktorskiej prof. Grzegorz Bocewicz zarekomendował człon-

kom Rady NaukowejWydziału nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informa-

tyka mgr. inż. P. Poczekajło. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania w trybie tajnym uchwały 

Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka 

mgr. inż. P. Poczekajło. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

15 13 13 13 - - 

Uchwała 7/2019r. 

 

Rada Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej w dniu 26.04.2019r. podjęła 

uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka Panu mgr. inż. 

Pawłowi Poczekajło.  

 

Ad.2. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana 

mgr. inż. Radosława Gordona, pracownika Akademii Morskiej w Szczecinie w sprawie otwarcia 

przewodu doktorskiego pt. „Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urzą-

dzeń elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy” w dziedzinie 

nauk technicznych, dyscyplinie elektronika. W piśmie, mgr inż. R. Gordon przedstawił propozycję 

wyznaczenia na promotora prof. nadzw. dr. hab. inż. Artura Bejgera i na promotora pomocniczego 

dr. inż. Macieja Kozaka, pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie. 

 Ponieważ mgr inż. R. Gordon jest pracownikiem Akademii Morskiej w Szczecinie, wpłynęła  

do nas zgoda prorektora ds. nauki Akademii Morskiej na przejęcie obowiązku pokrycia kosztów 

związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego Pana R. Gordona. 

  
 Mgr inż. R. Gordon dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku  

naukowego planowanej rozprawy doktorskiej napisaną przez prof. A. Bejgera: 

- mgr inż. R. Gordon posiada szeroką wiedzę naukową popartą doświadczeniem w przemyśle, 

- ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na około 50%, 

- określił termin zamknięcia przewodu doktorskiego na przełomie 2020/2021 roku. 

 

Prodziekan M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. A. Bejger stwierdził, że mając na uwa-

dze wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę mgr. inż. R. Gordona o otwarcie przewo-

du doktorskiego na proponowany temat oraz wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora.  

Dr inż. M. Kozak również wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego. 

 

W dniu 02.04.2019r. o godz. 12
15

 odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym mgr inż. R. Gor-

don wygłosił referat pt. „Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń 

elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy”, w którym przed-

stawił cele, główne tezy pracy i zadania do wykonania. 

Pan mgr inż. R. Gordon spełnił wszystkie wymogi formalne, które musi spełnić kandydat ubiegają-

cy się o otwarcie przewodu doktorskiego. 



 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad kandydaturą na funkcję promoto-

ra prof. A. Bejgera i głosowanie nad kandydaturą na funkcję promotora pomocniczego dr. inż.  

M. Kozaka. 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora prof. nadzw. dr. hab. inż. A. Bejgera. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 - 1 
 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora pomocniczego dr. inż. M. Kozaka. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 - 1 
 

Członkowie Rady Naukowej zaakceptowali kandydaturę prof. A. Bejgera na funkcję promotora 

oraz kandydaturę dr. inż. M. Kozaka na funkcję promotora pomocniczego przewodu doktorskiego 

mgr. inż. R. Gordona. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o wszczęcie przewodu 

doktorskiego mgr. inż. R. Gordona oraz powołaniu na promotora prof. A. Bejgera i promotora  

pomocniczego dr. inż. M. Kozaka. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. R. Gordona. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 1 - 
Uchwała nr 12/2019r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI podjęli uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. 

Radosława Gordona pt. „Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń 

elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy” (dziedzina nauki 

techniczne, dyscyplina elektronika) oraz powołaniu na funkcję promotora prof. A. Bejgera i funk-

cję promotora pomocniczego dr. inż. M. Kozaka.  

 

Ad.3. Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana mgr. 

inż. Pawła Steblińskiego, studenta trzeciego roku studiów doktoranckich WEiI w sprawie otwarcia 

przewodu doktorskiego pt. „Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur  

niskowymiarowych pod kątem zastosowań w układach pamięciowych i przetwarzania informacji” 

w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie elektronika. W piśmie, mgr inż. P. Stebliński przed-

stawił propozycję wyznaczenia na promotora, dr. hab. Tomasza Błachowicza, prof. nadzw. Poli-

techniki Śląskiej w Gliwicach. 

 Mgr inż. P. Stebliński dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku  

naukowego kandydata napisaną przez prof. T. Błachowicza: 

- mgr inż. P. Stebliński jest współautorem wielu artykułów naukowych indeksowanych w bazie 

Scopus oraz wielu publikacji z konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, 

- rezultaty prac zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 

- ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na 50-60%, 

- określił termin zamknięcia przewodu doktorskiego na okres 12-16 miesięcy. 

 

Prodziekan M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. T. Błachowicz stwierdził, że mając na 

uwadze wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę mgr. inż. P. Steblińskiego o otwarcie 

przewodu doktorskiego, na proponowany temat oraz wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora.  

 

W dniu 09.04.2019r. o godz. 13
00

 odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym mgr inż. P. Ste-

bliński wygłosił referat pt. „Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur ni-

skowymiarowych pod kątem zastosowań  w układach pamięciowych i przetwarzania informacji”, 

w którym przedstawił cele, główne tezy pracy i zadania do wykonania. 

 

Pan mgr inż. P. Stebliński spełnił wszystkie wymogi formalne, które musi spełnić kandydat ubiega-

jący się o otwarcie przewodu doktorskiego. 

 



 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad kandydaturą na funkcję promoto-

ra prof. T. Błachowicza, prof. nadzw. PŚ. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora prof. T. Błachowicza. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 - 1 
 

Członkowie Rady Naukowej zaakceptowali kandydaturę prof. T. Błachowicza na funkcję promoto-

ra przewodu doktorskiego mgr. inż. P. Steblinskiego. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o wszczęcie przewodu 

doktorskiego mgr. inż. P. Steblińskiego oraz powołaniu na funkcję promotora prof. T. Błachowicza 

z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. P. Steblińskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 12 - - 
Uchwała nr 10/2019r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI podjęli uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. 

Pawła Steblińskiego pt. „Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur  

niskowymiarowych pod kątem zastosowań w układach pamięciowych i przetwarzania informacji” 
(dziedzina nauki techniczne, dyscyplina elektronika) oraz powołaniu na funkcję promotora prof. 

Tomasza Błachowicza z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  

 

Ad.4. Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana mgr. 

inż. Damiana Giebasa w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego pt „Metoda wykrywania konflik-

tów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych” w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie  

informatyka. W piśmie, mgr inż. D. Giebas przedstawił propozycję wyznaczenia na promotora, do-

tychczasowego opiekuna naukowego prof. dr. hab. inż. Grzegorza Bocewicza i promotora pomoc-

niczego dr. inż. Rafała Wojszczyka. 
  

 Mgr inż. D. Giebas dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku  

naukowego kandydata napisaną przez prof. G. Bocewicza. 

 Prof. G. Bocewicz: 

- mgr inż. D. Giebas jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich WEiI, 

- jest pracownikiem firmy Globallogic, 

- temat badań jest ściśle związany z pracami przemysłowymi, 

- opublikował trzy artykuły naukowe, czwarty jest w trakcie, 

- ocenia stopień zaawansowania pracy doktorskiej na 50-60%, 

- określa termin zamknięcia przewodu doktorskiego na okres 12-16 miesięcy. 

 

Prodziekan M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. G. Bocewicz stwierdził, że mając na 

uwadze wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę mgr. inż. D. Giebasa o otwarcie prze-

wodu doktorskiego, na proponowany temat oraz wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora.  

Dr inż. R. Wojszczyk również wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego. 

 

W dniu 09.04.2019r. o godz. 12
15

 odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym mgr inż. D. Gie-

bas wygłosił referat pt. „Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątko-

wych”,  

w którym przedstawił cele, główne tezy pracy i zadania do wykonania. 

 

Pan mgr inż. D. Giebas spełnił wszystkie wymogi formalne, które musi spełnić kandydat ubiegają-

cy się o otwarcie przewodu doktorskiego. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad kandydaturą na funkcję promoto-

ra prof. G. Bocewicza i kandydaturą na funkcję promotora pomocniczego dr. inż. R. Wojszczyka. 

 

 



Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołanie na promotora prof. nadzw. dr. hab. inż. G. Bocewi-

cza. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 - 1 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołanie na promotora pomocniczego dr. inż. R. Wojszczy-

ka. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 - 1 
 

Członkowie Rady Naukowej zaakceptowali kandydaturę prof. G. Bocewicza na funkcję promotora 

oraz kandydaturę dr. inż. R. Wojszczyka na funkcję promotora pomocniczego przewodu doktor-

skiego mgr. inż. D. Giebasa. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o wszczęcie przewodu 

doktorskiego mgr. inż. D. Giebasa z wyznaczeniem na funkcję promotora prof. G. Bocewicza  

i funkcję promotora pomocniczego dr. inż. Rafała Wojszczyka. 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. D. Giebasa. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 12 - - 
Uchwała nr 8/2019r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI podjęli uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. 

Damiana Giebasa pt. „Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowąt-

kowych” (dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka) oraz powołaniu na funkcję promo-

tora prof. Grzegorza Bocewicza i funkcję promotora pomocniczego dr. inż. Rafała Wojszczyka.  

  

Ad.5. Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana mgr. 

inż. Marcina Nowackiego, w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego pt. „Metoda ochrony infor-

macji w systemach mobilnych wykorzystująca zewnętrzny komponent sprzętowy” w dziedzinie 

nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. W piśmie, mgr inż. M. Nowacki przedstawił propo-

zycję wyznaczenia na promotora, dotychczasowego opiekuna naukowego prof. dr. hab. inż. Zbi-

gniewa Suszyńskiego i na promotora pomocniczego dr. inż. Grzegorza Górskiego. 
  

 Mgr inż. M. Nowacki dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku  

naukowego planowanej rozprawy doktorskiej napisaną przez prof. Zb. Suszyńskiego. 

Prof. Zb. Suszyński: 

- mgr inż. M. Nowacki jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich WEiI 

- wyniki badań opublikował w dwóch artykułach naukowych,  

- jest członkiem zespołu badawczego opracowującego nowe systemy informatyczne, 

- ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na ok. 40%, 

- określił termin zamknięcia przewodu doktorskiego na okres 2-3 lat. 

 

Prodziekan M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. Zb. Suszyńskiego stwierdził, że mając 

na uwadze wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę mgr. inż. M. Nowackiego o otwar-

cie przewodu doktorskiego na proponowany temat oraz wyraził zgodę na pełnienie funkcji promo-

tora.  

Dr inż. G. Górski również wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego. 

 

W dniu 16.04.2019r. o godz. 13
00

 odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym mgr inż. M. 

Nowacki wygłosił referat pt. „Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca  

zewnętrzny komponent sprzętowy”, w którym przedstawił cele, główne tezy pracy i zadania do 

wykonania. 

 

Pan mgr inż. M. Nowacki spełnił wszystkie wymogi formalne, które musi spełnić kandydat ubiega-

jący się o otwarcie przewodu doktorskiego. 

 



 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad kandydaturą na funkcję promoto-

ra prof. Zb. Suszyńskiego i kandydaturą na funkcję promotora pomocniczego dr. inż. G. Górskiego. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora prof. dr. hab. inż. Zb. Susyńskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 12 - - 
 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora pomocniczego dr. inż. G. Górskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 - 1 
 

Członkowie Rady Naukowej zaakceptowali kandydaturę prof. Zb. Suszyńskiego na funkcję promo-

tora oraz kandydaturę dr. inż. G. Górskiego na funkcję promotora pomocniczego przewodu doktor-

skiego mgr. inż. M. Nowackiego. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o wszczęcie przewodu 

doktorskiego mgr. inż. M. Nowackiego oraz powołaniu na funkcję promotora prof. Zbigniewa Su-

szyńskiego i funkcję promotora pomocniczego dr. inż. Grzegorza Górskiego. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. M. Nowackiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 12 - - 
Uchwała nr 9/2019r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI podjęli uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. 

Marcina Nowackiego pt. „Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca  

zewnętrzny komponent sprzętowy” (dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka) oraz po-

wołaniu na funkcję promotora prof. Zbigniewa Suszyńskiego i funkcję promotora pomocniczego 

dr. inż. Grzegorza Górskiego.  

 

Ad.6. Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana mgr. 

inż. Patryka Widulińskiego w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego pt. „Algorytmy detekcji  

infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizamami immunologicz-

nymi”  w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. W piśmie, mgr inż. P. Widuliń-

ski przedstawił propozycję wyznaczenia na promotora, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna. 

 Mgr inż. P. Widuliński dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku  

naukowego kandydata napisaną przez prof. K. Wawryna. 

Prof. K. Wawryn: 

- mgr inż. P. Widuliński jest studentem drugiego roku studiów doktoranckich WEiI 

- zajmuje się praktycznymi zagadnieniami zwalczania wirusów w zasobach komputerowych, 

- opracował dwa artykuły: jeden jest opublikowany, a jeden zgłoszony do publikacji,  

- ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na ponad 40%, 

- określił termin zamknięcia przewodu doktorskiego na 30 listopada 2021r. 

 

Prodziekan M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. K. Wawryn stwierdził, że mając na 

uwadze wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę mgr. inż. P. Widulińskiego o otwarcie 

przewodu doktorskiego, na proponowany temat oraz wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora.  

 

W dniu 25.04.2019r. o godz. 12
15

 odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym mgr inż. P. Wi-

duliński wygłosił referat pt. „Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane 

biologicznymi mechanizamami immunologicznymi”, w którym przedstawił cele, główne tezy pra-

cy  

i zadania do wykonania. 

 

Pan mgr inż. P. Widuliński spełnił wszystkie wymogi formalne, które musi spełnić kandydat ubie-

gający się o otwarcie przewodu doktorskiego. 

 

 



 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad kandydaturą o powołaniu na 

funkcję promotora prof. K. Wawryna. 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora prof. K. Wawryna. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 11 - 1 
 

Członkowie Rady Naukowej zaakceptowali kandydaturę prof. K. Wawryna na funkcję promotora 

przewodu doktorskiego mgr. inż. P. Widulińskiego. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o wszczęcie przewodu 

doktorskiego mgr. inż. P. Widulińskiego oraz powołaniu na funkcję promotora prof. K. Wawryna.  

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. P. Widulińskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

13 12 12 12 - - 
Uchwała nr 11/2019r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI podjęli uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. 

Patryka Widulińskiego pt. „Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane 

biologicznymi mechanizamami immunologicznymi” (dziedzina nauki techniczne, dyscyplina in-

formatyka) oraz powołaniu na funkcję promotora prof. Krzysztofa Wawryna.  

  

Ad.7. Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana mgr. 

inż. Dariusza Bernatowicza, dotyczące przyznania mu stypendium doktorskiego na okres 18 m-cy 

w związku z realizacją przewodu doktorskiego. Pan mgr inż. D. Bernatowicz jest zatrudniony na 

stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej WEiI. 

Przewód doktorski w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie bu-

dowa i eksploatacja maszyn pt. ”Zastosowanie czterowartościowej oceny stanów w procesie dia-

gnozowania cech eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych” wszczęty został 

02.04.2019r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. 

Pan mgr inż. D. Bernatowicz od wielu lat współpracuje z Panem dr. hab. inż. Stanisławem Duerem, 

prof. nadzw. PK, obecnie promotorem rozprawy doktorskiej.  

Prof. St. Duer w załączonej opinii wysoko ocenił postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

mgr. inż. D. Bernatowicza.  

 

Prof. M. Maliński: 

-stypendium doktorskie przyznaje prorektor ds. nauki, 

-Rada Wydziału wydaje tylko opinię. 

 

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

przyznania stypendium doktorskiego Panu mgr. inż. D. Bernatowiczowi na okres 17 m-cy  

do 30.09.2020r.-do końca zatrudnienia.  

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 18 1 2 

Opinia Rady Wydziału z dnia 26.04.2019r. 

 

Członkowie Rady Wydziału poparli wniosek prof. M. Malińskiego o przyznaniu stypendium  

doktorskiego dla mgr. inż. D. Bernatowicza na okres 17 m-cy, do 30 września 2020r.  

 

Ad.8. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że 30.06.2019r. mija termin 

składania wniosków dotyczących nagród Rektora za 2018r. dla nauczycieli akademickich. 

 - na stronie Działu Nauki załączone są aktualne druki, 

 - podstawą do sporządzenia listy rankingowej pracowników ubiegających się o nagrodę będą dane 

  bibliograficzne zamieszczone w bazie PBN. 



 

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

Ad.1. Prodziekan, dr inż. W.Madej przedstawił limity przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia  

w roku akademickim 2019/2020. 

- studia stacjonarne I-go stopnia: 

EiT-30 osób 

INF-150 osób 

- studia stacjonarne II-go stopnia: 

EiT-20 osób 

INF-60 osób 

 

Prodziekan W. Madej poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad opinią w sprawie  

zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

   Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 26.04.2019r. 

 

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

zatwierdzili limity przyjęć na studia stacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020.  

 

Ad.2. Wpłynął wniosek od kierownika katedry na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku  

akademickiego 2018/2019 przez osobę nie posiadającą stopnia doktora: 

- Dariusz Bernatowicz, mgr inż. 

 

Prodziekan, W. Madej omówił wnioski na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiada-

jących stopnia doktora.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 

Uchwała z dnia 26.04.2019r.  

 

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

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku aka-

demickiego 2018/2019 przez osoby nie posiadające stopnia doktora.  

 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w roku akademickim 2018/2019: 

- zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników technicznych i zewnętrznych w sem. letnim roku 

akadem. 2018/2019.  

- Maciej Bychto, mgr inż.- 30 godz 

- Robert Oleśkiewicz, mgr inż.- 60 godz 

 

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

demickim 2018/2019. 

- Bohdan Andriyevskyy, prof. dr hab. – 305 godz 

- Włodzimierz Khadzhynov, prof. dr hab. inż. - 330 godz 

- Zbigniew Suszyński, prof. dr hab. inż. - 513 godz 

- Robert Świta, dr inż. - 365 godz 

 

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

technicznych i zewnętrznych w semestrze letnim oraz na prowadzenie zajęć w godzinach ponad-

wymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2018/2019. 

 



 

 

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 

Uchwała z dnia 26.04.2019r.  

 

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

twierdzili wnioski od kierowników katedr na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pra-

cowników technicznych i zewnętrznych w sem. letnim roku akademickiego 2018/2019 oraz na 

prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum 

w roku akademickim 2018/2019. 

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję  

Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 5 tematów EiT/inż. oraz 2 tema-

ty INF/inż.  

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 
Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie za-

twierdzili przedstawione tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY. 

 

Sprawy różne  

 

Prof. G. Bocewicz zaprasza wszystkich pracowników do uczestnictwa w uroczystościach 30-lecia 

Wydziału, które odbędą się 24.05.2019r.: 

-o godz. 10
00

 w sali 102B odbędzie się Akademia, 

-o godz. 18
00

 w Teatrze Variete „Muza” odbędzie się uroczysta kolacja. 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


