
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.04.2022r. 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan WEiI PK prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz.  

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

pensum w roku akademickim 2021/2022 

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

Sprawy kadrowe - Dziekan: prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz 

1. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy. 

Sprawy różne  

1. Opinia w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydziału Elektroniki i Informatyki. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.04.2022r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 19 
 

Dziekan, prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz przedstawił plan posiedzenia Rady. 

Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. Bogdan Strzeszewski.  

Ad.1. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2022: 

 - dr inż. Paweł Koziołko - 335 godz. 

- dr inż. Jarosław Kraśniewski - 318 godz. 

- dr inż. Paweł Skrobanek - 330 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2022. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 19 19 19 - - 

Opinia RW z dnia 19.04.2022r.  

 

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

wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych, w wymia-

rze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2022. 

 

Ad.2. Wpłynął wniosek od kierownika katedry o powierzenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie 

pracownikowi zewnętrznemu w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022: 

- dr Grażyna Malatyńska - 75 godz. 

 

 



 

 

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

wnętrznemu w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 19 19 19 - - 

Opinia RW z dnia 19.04.2022r.  

 

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

wniosek kierownika katedry na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracownika ze-

wnętrznego w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.  

Sprawy kadrowe-Zagadnienie referował Dziekan, prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz.  

Ad.1. Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie prze-

dłużenia zatrudnienia dr. inż. Piotra Pawłowskiego na 1/2 etatu, od 01.07.2022 roku do 30.06.2026 

roku na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektroniki.  

Wniosek dr. inż. P. Pawłowskiego został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry. 

 

 Kierownik Katedry, prof. M. Maliński: 

 - dr inż. P. Pawłowski jest wieloletnim pracownikiem katedry, 

- pozytywnie ocenił pracę dydaktyczną dr. inż. P. Pawłowskiego, 

- prowadzi przedmioty specjalistyczne, 

 - jest wartościowym pracownikiem. 

 - prosi członków RW o poparcie wniosku dr. inż. P. Pawłowskiego.  

 

 Dziekan, K. Rokosz poprosił członków RW o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. inż.  

P. Pawłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy, na ½ etatu od 01.07.2022 roku, na okres 

czterech lat. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 19 19 19 - - 

Opinia RW z dnia 19.04.2022r.  

 

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału pozytywnie zaopiniowali 

wniosek o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy dr. inż. P. Pawłowskiego, na½ etatu 

od 01.07.2022 roku do 30.06.2026 roku w Katedrze Elektroniki.  

 

Sprawy różne:  

 

Ad.1. Prof. M. Maliński przedstawił do zatwierdzenia wydziałowy plan wydawniczy na 2022 rok: 

1. Prof. dr hab. Aleksy Patryn „Zeszyty Naukowe WEiI” - 17 numer, 

2. Prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Janke „Właściwości impulsowych przekształtników napięcia sta-

łego”.  Podręcznik do przedmiotu Podstawy elektrotechniki, dla kierunku EiT/I-go st/sem 4.  

3. Prof. dr hab. Mirosław Maliński „Kalendarium techniki XX wieku”. Skrypt do przedmiotu Hi-

storia techniki, dla kierunku EiT i INF . 

4. Dr inż. Aneta Hapka „Podstawowe metody numeryczne”. Podręcznik do przedmiotu Metody 

numeryczne, dla kierunku INF/I-go st/sem 3. 

5. Dr inż. Magdalena Rajewska „Ochrona i bezpieczeństwo informacji”. Skrypt dla kierunku 

INF/I-go st/sem. 6, specjalność Programowanie komputerów i sieci informatyczne. 

 

Prof. A. Patryn – „Zeszyty naukowe WEiI” mogą zostać wydane pod nową nazwą-tylko „Zeszyty 

naukowe”. 

 

 

 



 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 19 19 19 - - 

Opinia RW z dnia 19.04.2022r.  

 

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału pozytywnie zaopiniowali 

przedstawiony wydziałowy plan wydawniczy na 2022 rok. 

 

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska: 

- zwróciła się z prośbą o umożliwienie studentom uczestnictwa w Środkowopomorskich Targach 

Pracy GlobalLogic Job Fair, które odbędą się 21.04.2022 r. w godz. 10-14. 

Prof. K. Rokosz: 

- zwraca się z prośbą do pracowników o pomoc w promocji Wydziału poprzez wyjazdy z wykła-

dem dla klas maturalnych. 

- planujemy do końca roku wydać wieloautorską monografię naukową w języku polskim pt. „Tren-

dy w elektronice i informatyce - rozdział za 20 pkt. 

- 6 maja 2022 roku o godzinie 9.00 w Sali Rady Wydziału zaplanowaliśmy dla naszych pracowni-

ków konsultacje językowe z panią Valerie Wiengart - stypendystką polsko-amerykańskiej Komi-

sji Fulbrighta. Konsultacje mają na celu wsparcie w przygotowaniach do zagranicznych wyjaz-

dów konferencyjnych, tłumaczeniach artykułów, opracowaniach wniosków o finansowanie pro-

jektów oraz innych zagadnieniach związanych z rozwojem kadry WEiI.  

 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Krzysztof Rokosz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska     prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz 


