
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 22.05.2018r. 

 

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. Wyznaczenie recenzenta raportu naukowego-w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta 

dr. inż. Pawła Skrobanka. 

2. Zatwierdzenie Regulaminu Wydziałowego projektu finansowego „Granty na granty”. 

3. Zatwierdzenie „Algorytmu podziału środków na działalność statutową”. 

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

1. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu 

w katedrze Elektroniki. 

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

1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.05.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 20 

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 wniosek dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji, dla dr. inż. Pawła Skro-

banka.  

W związku z kończącym się 4-letnim okresem zatrudnienia dr. inż. P. Skrobanka, potrzebna jest 

opinia recenzenta raportu naukowego o zaawansowaniu pracy nad rozprawą habilitacyjną.  

Jako recenzent dorobku naukowego dr. inż. P. Skrobanka został zaproponowany prof. nadzw. dr 

hab. inż. Adam Słowik.  

Dr hab. inż. A. Słowik wyraził zgodę na przygotowanie raportu naukowego.  

 

W związku z brakiem uwag, co do wyboru recenzenta, Prodziekan M. Maliński poprosił członków 

Rady Wydziału o głosowanie nad wyznaczeniem recenzenta dorobku naukowego dr. inż. P. Skro-

banka. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 19 -  1 
Opinia Rady Wydziału z dnia 22.05.2018r. 

 



Rada Wydziału zatwierdziła kandydaturę prof. nadzw. dr. hab. inż. Adama Słowika na recenzenta 

dorobku naukowego dr. inż. P. Skrobanka. 

 

Ad.2. Prodziekan M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału propozycję rozszerzenia regulami-

nu projektu „Granty na Granty” – o uwzględnienie projektów NCBiR. 

Celem projektu „Granty na Granty” jest zachęcenie zespołów badawczych do składania projektów 

na konkursy NCN i NCBiR. 

Projekt „Granty na granty” mówi o dokumentach jakie musi złożyć kierownik projektu lub zespołu 

w przypadku, gdy projekt nie uzyskał dofinansowania, ale przeszedł kontrolę poprawności projek-

tów,  w momencie ubiegania się wykonawców tych projektów o wsparcie finansowe. 

Dyskusja: 

Prof. Zb. Suszyński: 

- wysokość kosztów pośrednich powinna być elastyczna, 

Prof. M. Maliński: 

- Wydział musi być beneficjentem kosztów wydziałowych, aby można było ubiegać się o wsparcie 

finansowe. 

 

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

zmian w regulaminie projektu „Granty na granty”. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 20 - - 

Uchwała nr 13/2018r. 

 

Członkowie Rady Wydziału zatwierdzili zmiany w regulaminie projektu „Granty na granty”. 

 
Ad.3. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału proponowane zmiany w „Algoryt-

mie podziału środków na działalność statutową”. 

Przesłanką zmiany podziału środków jest zaktywizowanie działalności naukowej pracowników. 

Proponowane zmiany zostały przedstawione kierownikom katedr i zakładów na spotkaniu. 

- obecnie obowiązujący podział środków to: 

50% - stan kadrowy, 

50% - aktywność naukowa. 

- podział środków po zmianach: 

30% - stan kadrowy, 

70% - aktywność naukowa. 

 

Dyskusja: 

Prof. R. Suszyński: 

- zmiana podziału środków nie jest prorozwojowa, 

Prof. Zb. Banaszak: 

- czy jest przesłanka, która pokazuje, że zmiana podziału środków zwiększy aktywność naukową, 

Prof. M. Maliński: 

- analizując wydziały na naszej uczelni i wydziały innych uczelni, podział środków na DS. prowa-

dzony jest tylko na podstawie aktywności naukowej,  

Prof. Zb. Suszyński: 

- należy szukać innych rozwiązań aktywności naukowej pracowników, 

Prof. W. Janke: 

- czy zmiana algorytmu wpłynie na wyniki publikacyjne? 

Prof. G. Bocewicz: 

- obecny system nie funkcjonuje, potrzebna jest zmiana. 

 

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

zmian w „Algorytmie podziału środków na działalność statutową”. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 18 - 2 
Uchwała nr 14/2018r. 



 

Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu zaproponowanego algorytmu podziału środków na dzia-

łalność statutową obowiązującą od 2018 roku. 

 

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

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Piotra Pawłowskiego na 1/2 etatu, na dwa lata od 01.07.2018 ro-

ku na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektroniki.  

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

 

 Kierownik Katedry, prof. M. Maliński pozytywnie ocenił pracę dydaktyczną dr. inż. P. Pawłow-

skiego. 

 

 Dyskusja: 

Prof. Zb. Suszyński - pozytywnie ocenił zaangażowanie w pracy na Wydziale dr. inż. P. Pawłow-

skiego,  

Prof. A. Patryn - pozytywnie ocenił aktywny udział w programie ERASMUS, współpracy zagra-

nicznej. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RW o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia na sta-

nowisku starszego wykładowcy, na ½ etatu od 01.07.2018 roku, na okres dwóch lat. 

 

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania Obecnych Głosujących 
Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 19 - 1 
Opinia Rady Wydziału z dnia 22.05.2018r. 

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

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

od 01.07.2017 roku, na okres dwóch lat w Katedrze Elektroniki.  

 

Sprawy różne  

 

Prof. A. Patryn: 

- przypomniał o kolejnym wydaniu Zeszytów Naukowych WEiI,  

R.Berezowski: 

- przypomniał o rozpoczynającym się Tygodniu Kultury Studenckiej oraz 50-leciu uczelni. 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


