
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.06.2018r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Prodziekan ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

Sprawy naukowe – Prodziekan, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Włodzimierza Wysockiego i dopuszczenie jej do publicznej  

obrony. 

2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Dudka i dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

3. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Wojszczyka i powo-

łanie komisji egzaminacyjnych. 

4. Zatwierdzenie wniosków o nagrody Rektora za rok 2017. 

Sprawy kadrowe - Prodziekan, ds. Nauki: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej. 

2. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynie-

rii Komputerowej. 

3. Opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej. 

4. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Podstaw 

Informatyki i Zarządzania. 

5. Opinia w sprawie powołania kierownika Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

6.  Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Multimedial-

nych i Sztucznej Inteligencji. 

7. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej. 

8. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Zakładzie Podstaw 

Informatyki i Zarządzania. 

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

1. Zatwierdzenie Planów studiów I stopnia na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Prodziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.06.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 18 

 

Rada Naukowa (pracownicy WEiI oraz czterech recenzentów) 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

18 10 

 



Prodziekan ds. Nauki: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 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 wnioskował do członków Rady Wydziału o przyjęcie rozprawy  

doktorskiej mgr. inż. Włodzimierza Wysockiego pt. „Agentowo-obiektowy model wsparcia proce-

su wytwarzania oprogramowania” i skierowanie jej do publicznej obrony.  

 

Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęły dwie pozytywne re-

cenzje rozprawy doktorskiej mgr. inż. W. Wysockiego: od prof. nadzw. dr. hab. inż. Jerzego Peja-

sia i prof. dr. hab. inż. Ngoc Thanh Ngunena.  

Następnie Prodziekan, M. Maliński: 

- przeczytał konkluzje recenzentów wnoszące o dopuszczenie rozprawy doktorskiej mgr. inż.  

W. Wysockiego do obrony, 

- poinformował, że Pan mgr inż. W. Wysocki zdał egzaminy doktorskie zgodnie z wymogami 

ustawy i otrzymał pozytywne oceny. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Na-

ukowej i osoby uprawnione, o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem rozprawy doktorskiej 

mgr. inż. W. Wysockiego i skierowaniem jej do publicznej obrony. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 10 10 10 - - 

Uchwała 19/2018r. 

Odbyło się tajne głosowanie w wyniku którego członkowie Rady Naukowej i osoby uprawnione 

jednomyślnie podjęli uchwalę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. inż. W. Wysockiego  

pt. „Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania” i skierowaniu 

jej do publicznej obrony. 

Następnie, Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad  

terminem obrony w dniu 10.07.2018r. o godz. 10
00

 w sali 119A. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła termin obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. W. Wysockiego. 

Ad.2. Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o przyjęcie rozprawy  

doktorskiej mgr. inż. Adama Dudka pt. „Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwiso-

wego przedsiębiorstwa produkcyjnego” i skierowanie jej do publicznej obrony.  

 

Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęły dwie  

pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej mgr. inż. A. Dudka: od prof. dr. hab. inż. Ireneusza 

Jóźwiaka i prof. nadzw. dr. hab. inż. Krzysztofa Zatwarnickiego.  

Następnie Prodziekan, prof. M. Maliński: 

- przeczytał konkluzje recenzentów wnoszące o dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej  

mgr. inż. A. Dudka, 

- poinformował, że Pan mgr inż. A. Dudek zdał egzaminy doktorskie zgodnie z wymogami ustawy 

i otrzymał pozytywne oceny. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Na-

ukowej i osoby uprawnione, o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem rozprawy doktorskiej 

mgr. inż. A. Dudka i skierowaniem jej do publicznej obrony. 

 

 



Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 10 10 10 - - 

Uchwała 20/2018r. 

Odbyło się tajne głosowanie w wyniku którego członkowie Rady Naukowej i osoby uprawnione, 

jednomyślnie podjęli uchwalę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. inż. A. Dudka pt. „Model 

konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego” i skiero-

waniu jej do publicznej obrony. 

Następnie, Prodziekan Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad  

terminem obrony w dniu 10.07.2018r. o godz. 11
30

 w sali 119A. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła termin obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. A. Dudka. 

Ad.3. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków RW, że wpłynęło pismo od prof. Włodzimierza 

Khadzhynova w sprawie zakończenia prac nad dysertacją doktorską mgr. inż. Rafała Wojszczyka 

pt. „Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych”, i skierowania jego rozprawy do 

dalszego postępowania: 

- powołanie Komisji Doktorskiej, 

- wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, 

- powołania komisji egzaminacyjnych. 

 

Prodziekan M. Maliński poinformował członków RW, że w dniu 15.05.2018 r. odbyło się Semina-

rium Wydziałowe, na którym mgr inż. R. Wojszczyk wygłosił referat pt. „Model oceny jakości im-

plementacji wzorców projektowych”, w którym przedstawił cele, główne tezy pracy i zadania  

do wykonania. 

 

Prodziekan M. Maliński przedstawił listę kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej: 

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

2. prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko – Uniwersytet Opolski 

3. prof. dr hab. inż. Jurii Korostil– Akademia Morska Szczecin 

 

Prodziekan. M. Maliński przedstawił w skrócie kandydatów na recenzentów oraz potwierdził zgo-

dy kandydatów na funkcję recenzenta. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad wyznaczeniem re-

cenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. R. Wojszczyka. 

Głosowanie tajne nad kandydaturą prof. W. Bieleckiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

14 10 10 10 - - 

Uchwała nr 16/2018r. 

 

Głosowanie tajne nad kandydaturą prof. V. Vlasenko. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

14 10 10 10 - - 

Uchwała nr 16/2018r. 

 

W wyniku głosowania członkowie Rady Naukowej podjęli decyzje o wyborze dwóch osób  

na recenzentów rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie Informatyka 

mgr. inż. R. Wojszczyka: 

1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

2. prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko – Uniwersytet Opolski 

 



Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału o powołaniu Komisji Doktorskiej  

ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Wojszczyka w proponowanym składzie. 

- proponowany skład Komisji Doktorskiej w dyscyplinie Informatyka: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - przewodniczący  

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov - promotor 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

prof. dr hab. inż. Michał Białko  

prof. nadzw dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik 

recenzenci 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Prodziekan. M. Maliński poprosił członków Rady Wy-

działu o głosowanie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej.  

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Uchwała nr 17/2018r. 

Członkowie Rady Wydziału WEiI poparli wniosek Prodziekana M. Malińskiego o powołaniu Ko-

misji Doktorskiej w dyscyplinie Informatyka ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. R. Wojszczyka.  

 

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

powołania komisji egzaminacyjnych w zaproponowanym składzie: 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny podstawowej - INFORMATYKA: 

- przewodniczący - dr hab. inż. Adam Słowik, prof. nadzw. PK 

- egzaminator - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK  

- promotor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov 

- członek komisji - prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

 

Komisja egzaminacyjna z dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - dr hab. Grzegorz Przekota, prof. nadzw. PK 

- promotor - prof. dr hab. inż.  Włodzimierz Khadzhynov 

 

Komisja egzaminacyjna z języka obcego nowożytnego - JĘZYK ANGIELSKI: 

- przewodniczący - dr hab. Mirosław Maliński, prof. nadzw PK 

- egzaminator - mgr Piotr Trojanek 

- promotor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Uchwała nr 21/2018r. 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie przyjęli propozycje składów komisji egzaminacyjnych 

w przewodzie doktorskim mgr. inż. R. Wojszczyka.   

 

Ad.4. Prodziekan M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału wnioski o nagrodę Rektora za 2017 

rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oceniającą Wydziału.  

 

- 12 wniosków za dorobek naukowy, 

- 1 wniosek zespołowy za osiągnięcia organizacyjne dla trzech osób, 

- 3 wnioski za osiągnięcia organizacyjne,  

- 2 wnioski za osiągnięcia dydaktyczne. 

 

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

każdego wniosku oddzielnie.  



Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili każdy wniosek o nagrodę Rektora za 2017 

rok. 

 

Sprawy kadrowe-Zagadnienie referował Prodziekan, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński. 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek prof. dr. hab. inż.  

Volodymira Khadzhynova dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczaj-

nego w Katedrze Inżynierii. Panu prof. V. Khadzynovovi kończy się zatrudnienie z dniem 

30.09.2018r. 

Wniosek prof. V. Khadzynova został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry,  

prof. nadzw. dr. hab. inż. Henryka Budzisza.  

Komisja Kadrowa zarekomendowała dalsze zatrudnienie prof. V. Khadzyhnova na stanowisku  

profesora zwyczajnego. 

Prof. dr hab. inż. V. Khadzhynov opuścił salę. 

Dyskusja: 

Prof. H. Budzisz: 

-sprawy naukowe: prof. V. Khadzhynov jest promotorem rozprawy doktorskiej mgr. inż. R. Woj-

szczyka,   

-sprawy dydaktyczne: prof. V.Khadzhynov jest opiekunem dwóch specjalności, prowadzi wiele 

prac dyplomowych, 

Prof. H. Budzisz wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. V. Khadzhynova. Prosił 

członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

Prof. dr hab. inż. V. Khadzhynov powrócił na salę. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad pozytywną opinią w 

sprawie zatrudnienia prof. V. Khadzhynova na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze In-

żynierii Komputerowej na okres dwóch lat od 01.10.2018r.  

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 19.06.2018r. 

 

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

o przedłużeniu zatrudnienia prof. dr. hab. inż. V. Khadzhynova na stanowisku profesora zwyczaj-

nego w Katedrze Inżynierii Komputerowej na okres dwóch lat, od 01.10.2018r. 

 

Ad.2. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek prof. nadzw. dr. hab. inż. 

Henryka Budzisza dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

w Katedrze Inżynierii Komputerowej na okres jednego roku. Panu prof. H. Budziszowi kończy  

się zatrudnienie z dniem 30.09.2018r. 

 

Dr hab. inż. H. Budzisz opuścił salę. 

Prodziekan M. Maliński wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. H. Budzisza. Pro-

sił członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

 

Dr hab. inż. H. Budzisz powrócił na salę. 

Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii 

w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. H. Budzisza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kate-

drze Inżynierii Komputerowej. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 19.06.2018r. 



 

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

wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. nadzw. dr. hab. inż. H. Budzisza na stanowisku profeso-

ra nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Komputerowej na okres jednego roku, od 01.10.2018r. 

  

Ad.3. Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie  

w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej prof. nadzw.  

dr hab. inż. Henryka Budzisza oraz przyznanie mu dodatku funkcyjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 19.06.2018r. 

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek w sprawie powołania na stanowisko 

Kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej prof. nadzw. dr hab. inż. Henryka Budzisza oraz 

przyznanie mu dodatku funkcyjnego. 

 

Ad.4. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek prof. dr. hab. inż.  

Zbigniewa Banaszaka dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego 

w Zakładzie Podstaw Informatyki i Zarządzania. Panu prof. Zb. Banaszakowi kończy się zatrud-

nienie z dniem 30.09.2018r. 

 

Prof. dr hab. inż. Zb. Banaszak opuścił salę. 

Prodziekan M. Maliński wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. Zb. Banaszaka. 

Prosił członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

 

Prof. dr hab. inż. Zb. Banaszak powrócił na salę. 

Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii 

w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zb. Banaszaka na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Zakładzie Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres dwóch lat, od 01.10.2018r. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 17 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 19.06.2018r. 

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

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

w Zakładzie Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres dwóch lat, od 01.10.2018r. 

  

Ad.5. Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie  

w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania prof. 

dr. hab. inż. Zbigniewa Banaszaka oraz przyznanie mu dodatku funkcyjnego zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami.  

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 
Opinia Rady Wydziału z dnia 19.06.2018r. 

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek w sprawie powołania na stanowisko 

Kierownika Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Banaszaka 

oraz przyznanie mu dodatku funkcyjnego. 

 

 

 



 

Ad.6. Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o opinię w sprawie przedłuże-

nia zatrudnienia dr. inż. Pawła Skrobanka na stanowisku adiunkta na okres czterech lat w Zakładzie 

Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji.  

Panu dr inż. P. Skrobankowi kończy się zatrudnienie z dniem 30.09.2018r. 

Kierownik Zakładu Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji, prof. Zb. Suszyński  

wyraził pozytywną opinię na podaniu doktoranta. 

 

Recenzent dorobku naukowego dr. inż. P. Skrobanka, prof. Adam Słowik wyraził pozytywną  

opinię o dorobku naukowym doktoranta oraz wskazał na zaangażowanie naukowe doktoranta dają-

ce duże nadzieje na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w ciągu czterech lat. 

 

Prodziekan, M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta na okres czterech lat dla dr. inż. P. Skrobanka w Zakładzie Systemów Multimedialnych  

i Sztucznej Inteligencji. 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 19.06.2018r. 

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

opinię o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. P. Skrobanka na stanowisku adiunkta w Zakładzie  

Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji na okres czterech lat, od 01.10.2018r.  

 

Ad.7. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady, że w dniu 12.06.2018r. zebrała się Komi-

sja Konkursowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku profesora zwy-

czajnego w Katedrze Inżynierii Komputerowej. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami jakie 

wpłynęły na ogłoszony konkurs jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie prof. dr. hab. inż. 

Antoniego Wilińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na okres dwóch lat od 01.10.2018r. 

 

Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na sta-

nowisku profesora zwyczajnego, prof. dr. hab. inż. A. Wilińskiego w Katedrze Inżynierii Kompute-

rowej i prosił o głosowanie.  

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Uchwała nr 22/2018r. 

 

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

o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego, prof. dr. hab. inż. A. Wilińskiego w Katedrze 

Inżynierii Komputerowej na okres dwóch lat od 01.10.2018 r. 

 

Ad.8. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że zebrała się Komisja Konkur-

sowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku asystenta z doktoratem  

w Zakładzie Podstaw Informatyki i Zarządzania. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami jakie 

wpłynęły na ogłoszony konkurs jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie dr. Mirosława  

Ślosarskiego na stanowisko asystenta z doktoratem, na cały etat, na okres dwóch lat  

od 01.07.2018r. 

 

Dyskusja: 

Prof. A. Patryn - dr M. Ślosarski to bardzo wartościowy pracownik, 

Prof. Zb. Banaszak - dr M. Ślosarski reprezentuje dyscyplinę Matematyka, w ciągu dwóch lat ma 

szansę uzyskać stopień doktora habilitowanego. 

 

Prodziekan M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na sta-

nowisku asystenta z doktoratem, na cały etat dr. M. Ślosarskiego w Zakładzie Podstaw Informatyki 

i Zarządzania, i prosił o głosowanie.  

 



Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Uchwała nr 15/2018r. 

 

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

o zatrudnienie na stanowisku asystenta z doktoratem, na cały etat dr. M. Ślosarskiego w Zakładzie 

Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres dwóch lat od 01.07.2018 r. 

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

 

Ad.1. Prodziekan, W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału zmienioną siatkę godzin na kierunku 

Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja, studia I-go stopnia.  

Przed posiedzeniem Rady Wydziału odbyło się zebranie Komisji Programowej INF, która zatwier-

dziła zmianę siatki godzin. Sumaryczna liczba godzin dydaktycznych i punkty ECTS pozostają  

bez zmian.  

Przewodniczący Komisji Programowej EiT nie zwoływał Komisji Programowej. Powodem takiej 

decyzji była bardzo mała zmiana siatki godzin. 

Brak głosów w dyskusji. 

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

studiów na kierunku Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja studia I-go stopnia. 

 

Głosowanie jawne.   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 
Uchwała nr 18/2018r. 

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili zmienione siatki godzin na kierunku Infor-

matyka oraz Elektronika i Telekomunikacja, studia I-go stopnia od roku akademickiego 2018/2019. 

 

Ad.2. Prodziekan, W. Madej przekazał informację, że Pani Rektor wyraziła zgodę na otwarcie specjalno-

ści wybranych przez studentów. Prodziekan prosi również o tematy prac dyplomowych dla tych 

specjalności w systemie Dyplomy.  

Sprawy różne 

 

Dr inż. Krzysztof Bzdyra poinformował, że WEiI PK przy współudziale z ZUTem Szczecin zorga-

nizował KKSiMPN. 

 

 

 

 

Prodziekan WEiI prof. Mirosław Maliński zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. Nauki 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

 

 


