
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 21.05.2019r. 

 

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. Zatwierdzenie wniosków o nagrody naukowe rektora za rok 2018. 

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

1. Opinia RW w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w katedrze SCPS-dr. inż. Pawła Poczekajło.   

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

1. Zatwierdzenie programów kształcenia na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Informatyka (I  

i II stopień).  

2. Informacja o przyporządkowaniu kierunków do dyscyplin.  

3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.05.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

25 18 

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 członkom Rady Wydziału wnioski o nagrodę Rektora za 2018 

rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oceniającą Wydziału.  

 

   5 wniosków za dorobek naukowy: 

- uzyskanie tytułu profesora-Mirosław Maliński, 

- uzyskanie stopnia doktora-Marcin Walczak,  

- publikacje za 2018r.-prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevskyy, 

- publikacje za 2018r.-prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik, 

- publikacje za 2018r.-dr inż. Paweł Poczekajło. 

 

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

wszystkich wniosków razem. Wobec braku sprzeciwu, członkowie Rady przystąpili do głosowania. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 - - 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili wszystkie wnioski o nagrodę Rektora za 2018 

rok. 



 

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

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dotyczący zatrudnienia  

na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pana dr. Pawła 

Poczekajło w związku z uzyskaniem tytułu doktora nauk technicznych.  

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa 

Wawryna. 

Dziekan G. Bocewicz prosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad pozytywną opinią  

w sprawie zatrudnienia dr. inż. P. Poczekajło na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów  

Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 -     - 
Opinia Rady Wydziału z dnia 21.05.2019r. 

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

o zatrudnienie dr. inż. P. Poczekajło na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Cyfrowego 

Przetwarzania Sygnałów.  

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

Ad.1 i 2. Prodziekan, W. Madej poinformował członków Rady Wydziału, że Rektor PK zarządzeniem  

nr 17 z 19.03.2019 roku zobowiązał kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych do: 

- przyporządkowania prowadzonych w jednostce kierunków studiów do co najmniej 1 dyscypliny, 

-dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do 

wymagań określonych w ustawie, 

- dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie. 

 

Koordynatorzy wydziałowi PRK: prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz i dr inż. Jarosław Kra-

śniewski przygotowali odpowiednie dokumenty. Przeprowadzili procedurę przypisania każdego re-

alizowanego przedmiotu na I i II stopniu każdego kierunku do odpowiedniej dyscypliny.  

Zgodnie z zarządzeniem Rektora przypisano 100% realizowanych przedmiotów do dyscyplin.  

 

Efekt przydział przedmiotów do dyscyplin: 

- kierunek EiT I-go stopnia: 51,43% punktów ECTS prowadzonych przedmiotów jest przypisanych 

do AEiE, drugą uzupełniającą dyscypliną jest Informatyka techniczna i telekomunikacja, 

- kierunek EiT II-go stopnia: 74,45% punktów ECTS prowadzonych przedmiotów jest przypisa-

nych do AEiE, drugą uzupełniającą dyscypliną jest Informatyka techniczna i telekomunikacja, 

- kierunek INF I-go stopnia: 71,43% punktów ECTS prowadzonych przedmiotów jest przypisanych 

do ITiT, drugą uzupełniającą dyscypliną jest Automatyka, elektronika i elektrotechnika, 

- kierunek INF II-go stopnia: 82,23% punktów ECTS prowadzonych przedmiotów jest przypisa-

nych do ITiT, drugą uzupełniającą dyscypliną jest Automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

 

W związku z dokonanym podziałem powstały nowe programy uczenia się zgodne z PRK. 

 

Brak głosów w dyskusji. 

Prodziekan, W. Madej prosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie nowych programów 

kształcenia i efektów uczenia się. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 - - 

Uchwała nr 13/2019r. 



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

zatwierdzili nowe programy kształcenia zgodne z nową monenklaturą PRK i efektów uczenia się 

na obydwu kierunkach prowadzonych na WEiI. 

 

 

Ad.3. Brak tematów prac dyplomowych. 

 

 

Sprawy różne  

 

Prof. M. Maliński 

- 24.05.2019r. kończy się termin zgłaszania informacji o współpracy dwustronnej i przynależności 

do stowarzyszeń, komitetów i różnych gremiów obieralnych, potrzebnych do sporządzenia spra-

wozdania za 2018r. 

- przypomina o rozważeniu składania wniosków na konkurs o noble zachodniopomorskie w dzie-

dzinie nauk technicznych. 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


