
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 18.06.2019r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

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

1. Zatwierdzenie wniosków o nagrody Rektora za rok 2018. 

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

1. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku dr inż. Anecie Hapka w Katedrze Elektro-

niki-zmiana stanowiska z adiunkta na asystenta z doktoratem. 

2. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Jarosławowi Kraśniewskiemu w katedrze Elektro-

niki- zmiana stanowiska z adiunkta na asystenta z doktoratem. 

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

rii Komputerowej dla dr. hab. inż. Henryka Budzisza. 

4. Opinia RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Krzysztofa Bzdyry w Zakładzie Podstaw Informa-

tyki i Zarządzania-zmiana stanowiska z adiunkta na starszego wykładowcę. 

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

1. Zatwierdzenie zmian w harmonogramie studiów I-go stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 

2. Zatwierdzenie programów kształcenia na kierunku Informatyka, na specjalnościach: 

Przetwarzanie informacji (PI), 

Programowanie komputerów i sieci informatyczne (PKiSI). 

3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.  

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18.06.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

25 21 

 

Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz powitał obecnych członków Rady Wydziału  

i 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.  

 

- 9 wniosków za dorobek naukowy, 

- 2 wnioski za osiągnięcia organizacyjne,  

- 1 wniosek zespołowy za osiągnięcia organizacyjne dla trzech osób, 

 



 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 21 21 21 - - 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili 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 Pani dr inż. Anety Hapki 

dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze Elektroniki. 

Pani dr inż. A. Hapce kończy się zatrudnienie z dniem 30.09.2019r. 

 

Dr inż. A. Hapka opuściła salę. 

Wniosek dr inż. A. Hapki został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry,  

prof. M. Malińskiego.  

Dr inż. A. Hapka w m-cu marcu złożyła wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

technicznych w dyscyplinie elektronika. Wniosek ten jest obecnie na etapie procedowania. 

Dr inż. A. Hapka powróciła na salę. 

 

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

w sprawie  zatrudnienia dr inż. A. Hapki. na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze Elek-

troniki na okres dwóch lat od 01.10.2019r.  

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 20 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 18.06.2019r. 

 

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

o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. A. Hapki na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze 

Elektroniki na okres dwóch lat, od 01.10.2019r. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek Pana dr. inż.  

Jarosława Kraśniewskiego dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta z doktora-

tem w Katedrze Elektroniki. Panu dr inż. J. Kraśniewskiemu kończy się zatrudnienie z dniem 

30.09.2019r. 

Wniosek dr inż. J. Kraśniewskiego został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry,  

prof. M. Malińskiego. W czasie dwóch lat dr inż. J. Kraśniewski będzie w stanie poprawić swój  

dorobek publikacyjny , który będzie podstawa do przygotowania i złożenia wniosku habilitacyjne-

go. 

 

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

w sprawie zatrudnienia dr inż. J. Kraśniewskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze 

Elektroniki na okres dwóch lat od 01.10.2019r.  

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 20 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 18.06.2019r. 

 

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

o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. Jarosława Kraśniewskiego na stanowisku asystenta z doktora-

tem w Katedrze Elektroniki na okres dwóch lat, od 01.10.2019r. 

 

Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz 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 30.09.2019r. 

 

Dr hab. inż. H. Budzisz opuścił salę. 

Dziekan G. Bocewicz wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. H. Budzisza. Prosił 

członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

Prodziekan ds. nauki M. Maliński również prosił o pozytywne głosowanie w sprawie zatrudnienia 

prof. H. Budzisza. 

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

 

Dziekan, G. Bocewicz 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 na okres jednego roku, od 01.10.2019r. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 18.06.2019r. 

 

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 01.10.2019r. 

 

Ad.4. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Krzysztofa Bzdyry 

dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Podstaw 

Informatyki i Zarządzania. Panu dr. inż. K. Bzdyra kończy się zatrudnienie z dniem 30.06.2019r. 

 

Dr inż. K. Bzdyra opuścił salę. 

Wniosek dr inż. K. Bzdyry został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika ZPIiZ, prof. Zb.  

Banaszaka: 

-dr inż. K. Bzdyra ma zapewnione obciążenie dydaktyczne, 

-bierze udział w przygotowaniu i organizacji corocznie organizowanej KKSiMPN, 

-bierze udział w organizowaniu konkursów dyplomowych (PTZP) i kursów szkoleniowych (SEP). 

Dziekan G. Bocewicz wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. inż. K. Bzdyry. Prosił 

członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

Dr inż. K. Bzdyra powrócił na salę. 

 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii  

w sprawie zatrudnienia dr. inż. K. Bzdyry na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Pod-

staw Informatyki i Zarządzania na okres dwóch lat, od 01.07.2019r. 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 18.06.2019r. 

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

o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Krzysztofa Bzdyry na stanowisku starszego wykładowcy  

w Zakładzie Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres dwóch lat, od 01.07.2019r. 

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 

Elektronika i Telekomunikacja, studia I-go stopnia.  

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

dziła zmianę siatki godzin. Przedmiot „Podstawy elektrotechniki i elektroniki”/wykł. prowadzony 

będzie wspólnie ze studentami Informatyki.  Punkty ECTS pozostają bez zmian.  

Brak głosów w dyskusji. 



Prodziekan, W. Madej prosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie zmian w harmonogramie 

studiów I-go stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 

 

Głosowanie jawne.   

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 
Uchwała nr 16/2019r. 

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili zmiany w harmonogramie studiów studia  

I-go stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, od roku akademickiego 2019/2020. 

 

Ad.2. Prodziekan, W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału procedury potwierdzenia efektów 

uczenia się.  

Potwierdzenie efektów uczenia się, to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia 

się, zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się 

zdobytych wcześniej poza systemem studiów. To proces poprzedzający rekrutację na studia. 

 

Po dyskusji, prodziekan, W. Madej prosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie pro-

cedury potwierdzenia efektów uczenia się. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 
Uchwała nr 14/2019r. 

 

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

zatwierdzili przedstawione procedury potwierdzenia efektów uczenia się na Wydziale Elektroniki i 

Informatyki PK. 

 

Ad.3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Pro-

gramową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 1 temat INF/mgr.  

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 
Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili przedstawiony temat pracy dyplomowej w systemie DYPLOMY. 

 

Ad.4. Prodziekan, W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału specjalności realizowane w ramach 

projektu unijnego „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności 

kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”: 

 - specjalność PKiSI realizowana na kierunku Informatyka, studia stacjonarne I-go stopnia, 

- specjalność PI realizowana na kierunku Informatyka, studia stacjonarne II-go stopnia. 

Komisja Programowa po zapoznaniu się z wprowadzonymi zmianami  zatwierdziła siatki godzin 

modyfikowanych specjalności: 

- specjalność PKiSI-modyfikacja treści prowadzonych przedmiotów, 

- specjalność PI -zmiana nazwy specjalności na PiED/Przetwarzanie i Eksploracja Danych, 

   -modyfikacja treści prowadzonych przedmiotów i zmiana nazwy przedmiotów. 

 

Prodziekan, W. Madej prosił członków Rady Wydziału o zatwierdzenie zmian wprowadzonych  

w specjalnościach. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 21 21 21 - - 

Uchwała nr 15/2019r. 



 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili programy kształcenia na kierunku Informa-

tyka na specjalnościach: Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne (PKiSI) oraz Przetwa-

rzanie Informacji (PI), na Wydziale Elektroniki i Informatyki PK. 

Sprawy różne 

 

Prof. A. Patryn: 

-XIV tom zeszytów naukowych WEiI trafił do wydawnictwa i ogłoszono nabór artykułów do XV 

tomu. 

Prof. H. Budzisz: 

-podziękował zespołowi, który przygotował uroczystości 30-lecia WEiI. 

Prof. M. Maliński: 

-dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 3 

-wytypowano 10 pracowników, którzy powinni złożyć wnioski, 

-w konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na rea-

lizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy, 

-nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. 
 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. Nauki 

 

 

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

 

 


