
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 24.05.2022r 

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

1. Opinia RW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora PK w Katedrze Elektroniki. 

2. Opinia RW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Komputero-

wej. 

3. Opinia RW w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Komputero-

wej. 

4. Opinia RW w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Banaszaka na stanowisku profesora  

w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

5. Opinia RW w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna na stanowisku profesora  

w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. 

6. Opinia RW w sprawie zatrudnienia dr. inż. Pawła Skrobanka na stanowisku adiunkta  

w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

7. Opinia RW w sprawie zatrudnienia dr. inż. Marcina Walczaka na stanowisku adiunkta  

w Katedrze Elektroniki. 

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

1. Opinia RW w sprawie zmiany w siatce kształcenia dla kierunku Informatyka, specjalność Technologie 

Internetowe i Mobilne prowadzonej przez KSMiSI. 

2. Sprawozdanie z badania opinii studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki dotyczącej kształcenia  

w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022. 

3. Sprawozdanie z badania opinii studentów oceniającej jakość kształcenia i warunki studiowania na kie-

runkach prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Informatyki w roku akademickim 2021/2022. 

Sprawy różne.  

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 

24.05.2022r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 16 
 

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

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

 Przekazał informację członkom RW o podjętych pozytywnych opiniach przez członków RND 

AEiE w sprawie ogłoszonych konkursów i przedłużeniu zatrudnień. 

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

potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora w Katedrze Elektroniki. Opinia dotyczy 

zatrudnienia w Katedrze Elektroniki Pana dr. hab. inż. Leszka Bychto. 

  

 

 



 

 Kierownik KE prof. Mirosław Maliński:  

- dr inż. L. Bychto uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-

technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika nadany uchwałą Senatu 

Politechniki Koszalińskiej dnia 27 kwietnia 2022 r., 

- złożył wniosek o zmianę zatrudnienia ze stanowiska specjalisty inżynieryjno-technicznego na 

stanowisko profesora uczelni w KE, 

- procedura wymaga ogłoszenie konkursu na stanowisko Profesora Uczelni do którego Pan  

dr hab. inż. L. Bychto przystąpi, 

- Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wyborze najwłaściwszego kandydata. 

  

 Prof. M. Maliński popiera wniosek o ogłoszenie konkursu i prosi również członków RW  

o poparcie wniosku. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RW o głosowa-

nie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Profesora PK w Katedrze Elektroniki, na 

Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022 r.  

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

wniosek w sprawie potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko Profesora PK (grupa badaw-

czo-dydaktyczna) w Katedrze Elektroniki, na Wydziale Elektroniki i Informatyki PK. 

 

Ad.2 i 3. Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta w Katedrze Inżynierii Kompu-

terowej. 

  

 Dziekan, K. Rokosz: 

 - ogłoszone konkursy umożliwiają rozwój naukowy pracowników katedry, 

 - duża liczba realizowanych godzin dydaktycznych utrudnia pracownikom rozwój naukowy, 

 - zmiana stanowisk spowoduje zmniejszenie obciążenia dydaktycznego pracowników. 

  

 Dziekan, K. Rokosz prosi członków RW o poparcie wniosków o ogłoszenie konkursu na dwa 

stanowiska (asystenta i adiunkta), które umożliwią rozwój naukowy kadry, jak i bardzo dobre 

rozdysponowanie godzin dydaktycznych. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Wydziału 

o głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta  

w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie jawne (stanowisko adiunkta).  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022 r.  

Głosowanie jawne (stanowisko asystenta).  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022 r.  

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

wnioski w sprawie potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta i stanowisko asystenta 

(grupa badawczo-dydaktyczna) w Katedrze Inżynierii Komputerowej, na Wydziale Elektroniki  

i Informatyki PK. 

 



 

 

Ad.4. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RW  wniosek prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Banasza-

ka dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora w Katedrze Podstaw Informa-

tyki i Zarządzania. Panu prof. Zb. Banaszakowi kończy się zatrudnienie z dniem 30.09.2022 r. 

 

Prof. dr hab. inż. Zb. Banaszak został przeniesiony do pokoju oczekiwań. 

G. Bocewicz, prof. PK, pracownik Katedry: 

- prof. Zb. Banaszak jest kierownikiem katedry i długoletnim pracownikiem Wydziału, 

- jest pracownikiem bardzo aktywnym na polu naukowym i dydaktycznym, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Prof. dr hab. inż. Zb. Banaszak powrócił na salę z pokoju oczekiwań. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RWD o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zb. Banaszaka na stanowisku profesora w Katedrze 

Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres czterech lat, od 01.10.2022 r. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022 r. 

 

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

wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zb. Banaszaka na stanowisku profesora 

w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres czterech lat, od 01.10.2022 r. do 

30.09.2026 r. 

 

Ad.5. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RW wniosek prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna 

dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora w Katedrze Systemów Cyfrowego 

Przetwarzania Sygnałów. Panu prof. K. Wawrynowi kończy się zatrudnienie z dniem 

30.09.2022 r. 

 

Prof. dr hab. inż. K. Wawryn został przeniesiony do pokoju oczekiwań. 

R. Suszyński, prof. PK, pracownik Katedry: 

- wyraził pozytywną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. K. Wawryna, 

- prof. K. Wawryn jest długoletnim pracownikiem Wydziału, 

- jest pracownikiem bardzo aktywnym na polu naukowym, organizacyjnym  

 i dydaktycznym, 

- udziela się w komisjach z postępowaniami kwalifikacyjnymi, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Prof. dr hab. inż. K. Wawryn powrócił na salę z pokoju oczekiwań. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RW o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. inż. K. Wawryna na stanowisku profesora w Katedrze 

Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na okres czterech lat, od 01.10.2022 r. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022r. 

 

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

wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. K. Wawryna na stanowisku profesora w 

Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na okres czterech lat, od 01.10.2022 r. 

do 30.09.2026 r. 

 

 



 

Ad.6. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RW wniosek dr. inż. Pawła Skrobanka dotyczący 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Multimedialnych  

i Sztucznej Inteligencji. Panu dr. inż. P. Skrobankowi kończy się zatrudnienie z dniem 

30.09.2022r. 

  

Prof. Zb. Suszyński, kierownik Katedry: 

- dr inż. P. Skrobanek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, 

- jest cennym pracownikiem dydaktycznym,  

- ma zapewnione obciążenie dydaktyczne, 

- pracuje nad swoim rozwojem naukowym, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RW o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

zatrudnienia dr. inż. P. Skrobanka na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Multimedial-

nych i Sztucznej Inteligencji od 01.10.2022 r. na czas nieokreślony. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022r. 

 

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

wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. P. Skrobanka na stanowisku adiunkta  

w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji od 01.10.2022 r. na czas nieo-

kreślony. 

 

Ad.7. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RW wniosek dr. inż. Marcina Walczaka dotyczący 

przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroniki. Panu dr. inż.  

M. Walczakowi kończy się zatrudnienie z dniem 30.09.2022r. 

 

Prof. M. Maliński, kierownik Katedry: 

- dr inż. M. Walczak jest cennym pracownikiem dydaktycznym, lubianym przez studentów, 

- ma duże obciążenie dydaktyczne, 

- zaangażowany naukowo, zwiększa liczbę publikacji na liście filadelfijskiej, 

- rokuje bardzo pozytywny rozwój naukowy, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RW o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

zatrudnienia dr. inż. M. Walczaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroniki od 

01.10.2022 r. na czas nieokreślony. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022r. 

 

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

wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. M. Walczaka na stanowisku adiunkta  

w Katedrze Elektroniki od 01.10.2022 r. na czas nieokreślony. 

 

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

 

Ad.1. Prodziekan, B. Strzeszewski przedstawił członkom RW wniosek z Katedry Systemów Multime-

dialnych i Sztucznej Inteligencji w sprawie modyfikacji specjalności: 

- specjalność Technologie internetowe i mobilne realizowana na kierunku Informatyka, studia  

I-go stopnia. 

Modyfikacja specjalności obejmuje trzy przedmioty oraz przesunięcia godzinowe pomiędzy 

przedmiotami. 



 

Komisja ds. Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej po zapozna-

niu się z wprowadzonymi zmianami wyraziła pozytywną opinię w sprawie wprowadzonych 

zmian w siatce modyfikowanej specjalności. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski poprosił kierownika katedry w której realizowana jest specjalność 

o zabranie głosu. 

 

Prof. Zb. Suszyński - motywacja wprowadzonych zmian: 

- racjonalizacja siatki godzin, 

- wyrównanie obciążenia, 

- lepsza sekwencja realizowanych treści programowych. 

Prof. Zb. Suszyński prosi członków RW o zaakceptowanie specjalności z nowym, lepszym pro-

gramem. 

  

 Prodziekan, B. Strzeszewski po przedstawieniu pozytywnej akceptacji Komisji ds. Jakości 

Kształcenia Parlamentu Studentów PK, poprosił członków RW o poparcie wniosku w sprawie 

zmian wprowadzonych na w/w specjalności. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 24.05.2022r.  

 

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

propozycję zmian w siatce kształcenia dla kierunku Informatyka, specjalność Technologie  

Internetowe i Mobilne, prowadzonej w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteli-

gencji. 

 

Ad.2 i 3. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

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

zajęć dydaktycznych przeprowadzonej na WEiI w semestrze zimowym roku akademickiego 

2021/2022.  

Na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przepro-

wadzono dwie ankiety: 

 1. Ankieta oceny kursów przedmiotowych. Studenci odpowiadali na 8 pytań: 

 - studenci ocenili 152 kursy na kierunku Informatyka i 32 kursy na kierunku Elektronika  

i Informatyka. 

Pytania zadane w ankiecie utworzone zostały we współpracy ze studentami. Są to pytania 

ogólnouczelniane, nie wydziałowe. Odpowiadając na pytania studenci oceniali je w skali od 

1 do 5 pkt. Na naszym Wydziale udział wzięło niewiele osób.  

Na kierunku Informatyka powyżej 25% głosów oddanych zostało na 18 kursów ze 152 które 

studenci oceniali. Wszystkie oceny były pozytywne, dość wysokie i mieszczące się w prze-

dziale 4-5 pkt. 

Na kierunku EiT mamy niewielu studentów. Powyżej 25% głosów oddanych zostało na  

6 przedmiotów z 32 które zostały ocenione. Oceny również są na wysokim poziomie.  

W ankietach studenci zamieścili bardzo dużo pozytywnych komentarzy, które dostępne są  

w sprawozdaniu. Były też komentarze, które mogą pozwolić na poprawę sposobu prowadze-

nia zajęć czy poprawę komunikacji ze studentami. 

2. Ankieta oceniająca jakość kształcenia i warunki studiowania na kierunkach prowadzonych  

w PK. Studenci odpowiadali na 8 pytań: 

 Z poszczególnych kierunków studiów w ankiecie udział wzięła mała liczba studentów: 

- kierunek Informatyka - 50 osób, 

- kierunek Elektronika i Telekomunikacja - 2 osoby. 

W stosunku do ubiegłego roku pogorszył się poziom merytoryczny zajęć. Najwyżej studenci 

ocenili regularność prowadzonych zajęć, punktualność, sprawność obsługi studentów przez 

BOS. 

Studenci najniżej ocenili warunki noclegowe w DS, a najwyżej możliwość rozwijania swo-

ich zainteresowań poprzez udział w kołach naukowych. 

 

 



 

Podsumowanie: 

- wyniki ankietyzacji dostępne są na stronie w systemie USOS, 

- zbyt mała liczba studentów wzięła udział w ankiecie, przez co wyniki nie są miarodajne, 

- powinniśmy zaktywizować studentów do udziału w ankietyzacji i wyjaśnić jej rolę w pro-

cesie dydaktycznym. 

 

Sprawy różne:  

 Dr hab. A. Hapka: 

- przedstawiła propozycje rozdziałów monografii pt. „Trendy w elektronice i informatyce” pod 

redakcją A. Hapki i K. Jagodzińskiej. Otrzymany materiał wystarczy na dwie książki, które 

będą wydane na Wydziale. Publikacja artykułu w monografii jest korzystnym rozwiązaniem 

dla osób, które komisja akredytacyjna wskazała jako osoby nieprowadzące żadnej działalności 

naukowej. Monografia jest startem do wspólnego publikowania artykułów na Wydziale.  

- prosi o tłumaczenie informacji w anglojęzycznej wersji na temat Katedry. Informacja taka bę-

dzie umieszczona na stronie internetowej Wydziału. 

- prosi o wyznaczenie jednej osoby z katedry do pomocy przy prowadzeniu działań rekrutacyj-

nych, 

- w ramach programu CEEPUS nawiązaliśmy współpracę dydaktyczną i naukową z Wyższą 

Szkołą Inżynierską i Ekonomiczną w Czeskich Budziejowicach. 

 Dr inż. K. Jagodzińska: 

 - zwraca się z prośbą o uzupełnianie ocen w terminie w USOSie. 

 Prof. K. Rokosz: 

- w magazynie koszalińskim Prestiż ukaże się artykuł o naszym Wydziale. Artykuł będzie udo-

stępniony na stronie internetowej Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Rokosz zamknął posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny AEiE 

 

 

 

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

 

 


