
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 23.06.2020r. 

 

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 dla nauczycieli akademickich za rok 2019. 

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

 

1. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr. inż. Bogdana Strzeszewskiego w Katedrze Systemów Cyfrowego 

Przetwarzania Sygnałów. 

2. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu mgr. inż. Dariusza Bernatowicza w Katedrze Inżynierii Komputero-

wej. 

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

1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

- Opinia Rady Wydziału dot. zatwierdzenia siatki specjalności TIiM i PiED . 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.06.2020r.  

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

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

22 21 

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

wił plan posiedzenia Rady. 

Sprawy naukowe-Zagadnienie referował prodziekan, prof. dr hab. Mirosław Maliński. 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek o nagrodę Rektora  

za 2019 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oceniającą Wydziału.  

 

- 1 wniosek za osiągnięcia naukowe, 

 

 Prodziekan, M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie zatwierdzenia 
przedstawionego wniosku. 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 23.06.2020r. 

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili wniosek o nagrodę Rektora za 2019 rok. 



 

 

 

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

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Bogdana Strzeszew-

skiego, dotyczący zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Systemów Cyfro-

wego Przetwarzania Sygnałów od 01.10.2020r. Panu dr. inż. B. Strzeszewskiemu 30.09.2020r. koń-

czy się zatrudnienie. 

 

 Wniosek dr. inż. B. Strzeszewskiego został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika KSCPS 

prof. Krzysztofa Wawryna. 

 

Dr inż. B. Strzeszewski został przeniesiony do pokoju oczekiwań. 

 

Dyskusja: 

Prof. K. Wawryn: 

- dr inż. B. Strzeszewski jest wieloletnim pracownikiem Wydziału, 

- w przeszłości pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich,  

- obecnie pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia, 

- posiada doświadczenie pedagogiczne i jest pracownikiem niezbędnym do realizacji procesu 

kształcenia, 

- prosi członków RW o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. inż. B. Strzeszewskiego. 

 

Prof. Zb. Suszyński: 

- popiera wniosek dr. inż. B. Strzeszewskiego o zatrudnienie. 

 

Dr inż. B. Strzeszewski powrócił z pokoju oczekiwań. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady 

Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zatrudnienia dr. inż. B. Strzeszewskiego na sta-

nowisku starszego wykładowcy w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów PK. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

 

 

Za Przeciw Wstrz. się 

22 21 21 21 - - 

Opinia RW z dnia 23.06.2020r. 

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

trudnienie dr. inż. Bogdana Strzeszewskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Sys-

temów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na okres od 01.10.2020r.  

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek mgr. inż. Dariusza Bernatowi-

cza dotyczący zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Kompute-

rowej od 01.10.2020r. Panu mgr. inż. D. Bernatowiczowi 30.09.2020r. kończy się zatrudnienie. 

 

 Wniosek mgr. inż. D. Bernatowicza został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Katedry In-

żynierii Komputerowej dr. hab. inż. Adama Słowika, prof. PK. 

 

Prof. A. Słowik: 

- mgr inż. D. Bernatowicz jest wieloletnim pracownikiem Wydziału, 

- realizuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą technologią Java,  

- jest niezbędny do realizacji procesu kształcenia w KIK,  

- finalizuje swoją pracę doktorską, 

- prosi członków Rady Wydziału o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia mgr. inż. D. Bernato-

wicza. 

 

 



 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady 

Wydziału o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zatrudnienia mgr. inż. D. Bernatowicza na sta-

nowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej PK. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

22 21 21 16 1 4 

Opinia RW z dnia 23.06.2020r. 

 

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

trudnienie mgr. inż. Dariusza Bernatowicza na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze  

Inżynierii Komputerowej PK od 01.10.2020r. 

 

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

Ad.1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, B. Strzeszewski przedstawił do zatwierdzenia w systemie DYPLOMY jeden temat  

w trakcie akceptacji przez Komisję Programową - 1 temat INF/mgr.  

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

22 21 21 21 - - 
Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili przedstawiony temat pracy dyplomowej w systemie DYPLOMY. 

 

 

Sprawy różne  

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału modyfikowane specjalności realizowa-

ne w ramach projektu unijnego „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości  

i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”: 

 - specjalność TIiM realizowana na kierunku Informatyka, studia I-go stopnia, 

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

Dziekan, G. Bocewicz poprosił kierownika Katedry w której realizowane są specjalności o zabranie 

głosu. 

 

Prof. Zb. Suszyński: 

1. Specjalność TIiM, kierunek Informatyka, studia pierwszego stopnia: 

- w ramach projektu unijnego realizowanego na Wydziale z uwzględnieniem opinii studentów  

i pracodawcy dokonano zmiany siatki specjalności TIiM,  

- zmieniono nazwy i treści części przedmiotów, 

- liczba godzin dydaktycznych pozostała bez zmian, 

- zmiany przedstawiono na Komisji Programowej kierunku Informatyka. 

2. Specjalność PiED, kierunek Informatyka, studia niestacjonarne drugiego stopnia: 

- siatka specjalności PiED kierunek Informatyka, studia stacjonarne drugiego stopnia, została 

zmieniona i zatwierdzona bez siatki studiów niestacjonarnych,  

- siatka specjalności PiED, kierunek informatyka, studia niestacjonarne jest prostą transpozycją 

siatki studiów stacjonarnych z uwzględnieniem mniejszej liczby godzin zgodnie z przepisami. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił przewodniczącego Komisji Programowej kierunku Informatyka  

dr. hab. inż. Henryka Budzisza, prof. PK o opinię w sprawie przedstawionych zmian na specjalno-

ściach. 

 

Prof. H. Budzisz poprosił członków Komisji Programowej o wyrażenie opinii:  

- specjalność TIiM - zmiana nazw i modyfikacja treści prowadzonych przedmiotów, 

- specjalność PiED, studia niestacjonarne - dostosowanie do siatki studiów stacjonarnych  

z uwzględnieniem mniejszej liczby godzin zgodnie z przepisami. 



 

Prof. H. Budzisz: 

- członkowie Komisji Programowej po zapoznaniu się z wprowadzonymi zmianami wyrazili po-

zytywną opinię w sprawie zmian w siatkach godzin modyfikowanych specjalności. 

 

 

Dziekan, G. Bocewicz po przedstawieniu pozytywnej akceptacji Komisji Programowej kierunku In-

formatyka, poprosił członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie zmian wprowadzonych 

na w/w specjalnościach. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

22 21 21 21 - - 

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

zatwierdzili programy kształcenia na kierunku Informatyka na specjalnościach: Technologie Interne-

towe i Mobilne (TIiM) oraz Przetwarzanie i Eksploracja Danych (PiED), na Wydziale Elektroniki  

i Informatyki PK. 

 

Prof. G. Bocewicz: 

- następna Rada Wydziału odbędzie się we wrześniu, 

- kolejny semestr prawdopodobnie będzie odbywał się zdalnie.  

 

 

 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Grzegorz Bocewicz życzył wszystkiego najlep-

szego na wakacje członkom Rady Wydziału i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

 

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

 

 


