
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 29.06.2021r. 

 

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

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 naukowe - Dziekan: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

 

 

1. Opinia Rady Wydziału dot. Nagród Rektora PK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne dla nauczycieli  

akademickich za rok 2020. 

 

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

 

1. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr. inż. Józefa Drabarka w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwa-

rzania Sygnałów. 

2. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr. inż. Dariusza Gretkowskiego w Katedrze Systemów Cyfrowego 

Przetwarzania Sygnałów. 

3. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr. Dariusza Jakóbczaka w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarzą-

dzania. 

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

1. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29.06.2021r.  

 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 17 

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

stawił plan posiedzenia Rady. 

 

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

Ad.1. Dziekan G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wnioski o nagrody Rektora za 2020 

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

korespondencyjnym.  

 

- 1 wniosek zespołowy za osiągnięcia dydaktyczne,  

- 4 wnioski indywidualne za osiągnięcia organizacyjne. 



 

 Dziekan, G. Bocewicz  poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie zatwierdzenia 
wszystkich wniosków razem. Wobec braku sprzeciwu, członkowie Rady przystąpili do głosowania. 

 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 17 17 17 - - 

Opinia RW z dnia 29.06.2021r. 

 

Członkowie Rady Wydziału pozytywnie zaopiniowali wnioski o nagrody Rektora za osiągnięcia or-

ganizacyjne i dydaktyczna dla nauczycieli akademickich, za 2020 rok. 

 

 

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. Józefa Drabarka.  

Dr inż. J. Drabarek złożył wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykła-

dowcy w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów od 01.10.2021r. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygna-

łów prof. Krzysztofa Wawryna. 

 Prof. K. Wawryn przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

 - pozytywnie ocenił pracę dydaktyczną dr. inż. J. Drabarka, 

 - pracownik jest niezbędny do realizacji procesu kształcenia, 

 - posiada rozległą wiedzę i realizuje różnorodne przedmioty, 

 - jest promotorem wielu prac inżynierskich i magisterskich, 

  - poprosił członków RW o pozytywne głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. inż. J. Drabarka. 

  

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

nienia dr. inż. J. Drabarka na stanowisku starszego wykładowcy, od 01.10.2021 roku, na czas nieo-

kreślony. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania Obecnych Głosujących 
Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 17 17 17 - - 

Opinia RW z dnia 29.06.2021r. 

 

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

o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. Józefa Drabarka na stanowisku starszego wykładowcy, od 

01.10.2021 roku, na czas nieokreślony w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.  

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Dariusza Gretkowskiego.  

Dr inż. D. Gretkowski złożył wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykła-

dowcy w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów od 01.10.2021r. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygna-

łów prof. Krzysztofa Wawryna. 

 Prof. K. Wawryn przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

 - pozytywnie ocenił pracę dydaktyczną dr. inż. D. Gretkowskiego, 

 -  jest bardzo dobrym specjalistą z zakresu sprzętu komputerowego 

 - pracownik jest niezbędny do realizacji procesu kształcenia, 

 - posiada rozległą wiedzę i realizuje różnorodne przedmioty, 

 - jest promotorem wielu prac inżynierskich i magisterskich, 

  - poprosił członków RW o pozytywne głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. inż. D. Gretkowskie-

go. 



  

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

nienia dr. inż. D. Gretkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy, od 01.10.2021 roku, na 

czas nieokreślony. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania Obecnych Głosujących 
Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 17 17 17 - - 

Opinia RW z dnia 29.06.2021r. 

 

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

o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. Dariusza Gretkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy, 

od 01.10.2021 roku, na czas nieokreślony w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygna-

łów.  

Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Dariusza Jakóbczaka.  

Dr inż. D. Jakóbczak złożył wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykła-

dowcy w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania od 01.10.2021r. Wniosek został pozytywnie 

zaopiniowany przez kierownika Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania, prof. Zbigniewa  

Banaszaka. 

 Prof. Zb. Banaszak przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

 - pozytywnie ocenił pracę dydaktyczną dr. inż. D. Jakóbczaka, 

 - pracownik jest niezbędny do realizacji procesu kształcenia, 

 - posiada rozległą wiedzę i realizuje różnorodne przedmioty, 

 - pracownik sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków, 

  - poprosił członków RW o pozytywne głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. inż. D. Jakóbczaka. 

  

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

nienia dr. inż. D. Jakóbczaka na stanowisku starszego wykładowcy, od 01.10.2021 roku, na czas 

nieokreślony. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania Obecnych Głosujących 
Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 17 17 17 - - 

Opinia RW z dnia 29.06.2021r. 

 

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

o przedłużeniu zatrudnienia dr. inż. Dariusza Jakóbczaka na stanowisku starszego wykładowcy, od 

01.10.2021 roku, na czas nieokreślony w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania.  

 

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

Ad.1. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

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

zajęć dydaktycznych przeprowadzonej na WEiI w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021.  

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

dzono dwie ankiety: 

 1. Ankieta oceny kursów przedmiotowych: 

 - studenci ocenili 164 kursy na kierunku Informatyka i 54 kursy na kierunku Elektronika i In-

formatyka. 

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

w PK: 

- z poszczególnych kierunków studiów w ankiecie wzięło udział na kierunku Informatyka 51 

osób i na kierunku Elektronika i Informatyka 6 osób. 



 Poprzez system USOS można zapoznać się z wynikami ankiet. Mamy problem z aktywnością stu-

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

Samorząd Studentów powinien zaktywizować studentów do udziału w ankietyzacji i wyjaśnić rolę 

ankietyzacji w procesie dydaktycznym. 

 

Ad.2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, B. Strzeszewski poprosił członków Rady Wydziału o zaakceptowanie 6 tematów prac 

dyplomowych z INF/mgr znajdujących się w systemie DYPLOMY, które oczekują na akceptację 

Komisji Programowej. 

 

Głosowanie 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 17 16 16 - - 
Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili przedstawione tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY. 

 

Sprawy różne - brak 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

 

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

 

 


