
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.05.2020r. 

 

Pierwsze wirtualne posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK. 

Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednictwem aplikacji Zoom i systemu informatycznego Głosuj24.pl. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 

Sprawy naukowe – Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Mirosław Maliński 

 

1. Opinia Rady Wydziału dot. nagród naukowych i organizacyjnych Rektora PK dla nauczycieli  

akademickich za rok 2019. 

 

Sprawy kadrowe – Dziekan: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

 

1. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr. inż. Piotra Pawłowskiego w Katedrze Elektroniki. 

Sprawy dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Bogdan Strzeszewski 

1. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nieposiadających stopnia doktora.  

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

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

w roku akademickim 2020/2021. 

4. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.05.2020r.  

W czasie posiedzenia głosowania odbywały się z użyciem systemu informatycznego Głosuj24.pl. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

22 22 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK powitał obecnych członków Rady Wydziału i przed-

stawił 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 nagrody Rektora za 2019 

rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oceniającą Wydziału w głosowaniu 

korespondencyjnym.  

 

- 9 wniosków za dorobek naukowy, 

- 2 wnioski zespołowe za osiągnięcia organizacyjne,  

- 1 wniosek indywidualny za osiągnięcia organizacyjne. 

 

 Prodziekan, M. Maliński poprosił 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 

22 21 21 21 - - 

Opinia RW z dnia 19.05.2020r. 

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zaopiniowali pozytywnie wnioski o nagrody Rektora za 

2019 rok. 

 

Do posiedzenia Rady Wydziału dołączył dr inż. Dariusz Jakóbczak. 

 

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

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

przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Piotra Pawłowskiego. Dr inż. P. Pawłowski złożył wniosek  

o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektroniki  

od 01.07.2020r. na 1/2 etatu. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry 

Elektroniki prof. Mirosława Malińskiego. 

 Prof. M. Maliński przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

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

 - pracownik jest niezbędny do realizacji procesu kształcenia, 

 - posiada rozległą wiedzę i realizuje różnorodne przedmioty, 

  - poprosił członków RW o pozytywne głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. inż. P. Pawłowskie-

go. 

  

 Prof. Zb. Suszyński - popiera wniosek i pozytywnie ocenia zaangażowanie w pracy na Wydziale 

dr. inż. P. Pawłowskiego,  

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RW o poparcie wniosku w sprawie przedłużenia zatrud-

nienia dr. inż. P. Pawłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy, na ½ etatu od 01.07.2020 

roku, na okres dwóch lat. 

 

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania Obecnych Głosujących 
Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

22 22 21 20 - 1 

Opinia RW z dnia 19.05.2020r. 

 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału wyrazili pozytywną 

opinię o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. Piotra Pawłowskiego na stanowisku starszego wykła-

dowcy, na ½ etatu od 01.07.2020 roku, na okres dwóch lat w Katedrze Elektroniki.  

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

Ad.1. Wpłynął wniosek kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej na prowadzenie wykładów  

w sem. letnim roku akademickiego 2019/2020 przez osobę nieposiadającą stopnia doktora: 

- mgr inż. Dariusz Bernatowicz - 15 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wniosek o powierzenie prowadzenia wykładów pracownikowi 

nieposiadającemu stopnia doktora w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 22 22 22 - - 

Opinia RW z dnia 19.05.2020r.  



 

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału zatwierdzili wniosek 

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracownika nieposiadającego stopnia doktora  

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  

 

Ad.2. Wnioski od kierowników katedr na zlecenie prowadzenia zajęć przez pracowników technicznych  

i zewnętrznych w sem. letnim roku akademickiego 2019/2020 - brak wniosków    

 

 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020: 

  

- dr inż. Piotr Pawłowski - 285 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - 358 godz. 

- dr inż. Robert Świta - 335 godz. 

 

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

wych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 22 22 22 - - 

Opinia RW z dnia 19.05.2020r.  

 

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

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych, w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach  

Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja. 

Ad.4. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

 Prodziekan, B. Strzeszewski poinformował członków Rady Wydziału o wynikach ankietyzacji  

zajęć dydaktycznych przeprowadzonej na WEiI w semestrze zimowym roku akademickiego 

2019/2020. 

 

W ankietyzacji oceniono zajęcia  na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjo-

narnych I i II stopnia:  

-na kierunku Informatyka 152 przedmioty, 

-na kierunku Elektronika i Telekomunikacja 62 przedmioty. 

Zbyt mała liczba studentów wzięła udział w ankiecie, przez co wyniki nie są miarodajne. Ankiety-

zacja zostanie powtórzona w semestrze letnim. Samorząd Studentów powinien zachęcić studentów 

do udziału w ankietyzacji i wyjaśnić rolę ankietyzacji w procesie dydaktycznym. 

Z wynikami ankietyzacji każdy może się zapoznać na stronie USOS web. 

 

Ad.5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, B. Strzeszewski poprosił o zaakceptowanie 6 tematów prac dyplomowych znajdują-

cych się w systemie DYPLOMY, które nie są jeszcze zaakceptowane przez Komisję Programową  

- 1 temat INF/mgr., 4 tematy INF/inż. i 1 temat EiT/inż. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 22 22 22 - - 
Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili przedstawione tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY. 

 

Sprawy różne  

 

Prof. A. Patryn: 

- co z zajęciami dydaktycznymi ?  

- czy wznowimy zajęcia w salach?  

 



 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski: 

- nie zostały jeszcze sprecyzowane wytyczne odnośnie powrotu studentów na zajęcia do pomiesz-

czeń Uczelni,  

- obecnie obowiązujące rozporządzenia oraz wytyczne ministerstwa odnośnie prowadzenia zajęć 

wprowadzają bardzo duże ograniczenia, m.in.: zachowanie odległości pomiędzy studentami, ko-

nieczność wietrzenia pomieszczeń w trakcie zajęć, dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia sal,  

- przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych może być bardzo trudne ze względu na te obostrzenia,  

- w czerwcu, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz zmniejszeniu liczebności grup, będzie 

możliwość powrotu studentów na zajęcia w salach laboratoryjnych, 

- od 12 do 25 marca zajęcia były zawieszone, należy pamiętać aby były one odrobione w najbliż-

szym możliwym terminie, 

- dyplomanci mogą realizować pracę dyplomową w pomieszczeniach Uczelni. 

Prof. K. Wawryn: 

- wg ministerstwa, zajęcia powinny odbywać się ze studentami ostatnich lat. 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

 

 


