
 

PROTOKÓŁ 

z części jawnej posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 10.07.2018r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 

 

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

1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie Informatyka  

mgr. inż. Włodzimierza Wysockiego 

Tytuł rozprawy: 

„Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania” 

2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie Informatyka  

mgr. inż. Adama Dudka 

Tytuł rozprawy: 

„Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego” 

3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia publicznych obron rozpraw doktorskich 

(sala RW nr 109-4 D) 

4. Podjęcie uchwał w sprawie nadania stopni doktorów nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka i Elek-

tronika. 

Sprawy różne  

1. Opinia RW w sprawie wniosków o nagrody naukowe Rektora PK. 

 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10.07.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 18 

 

Rada Naukowa (pracownicy WEiI i trzy osoby uprawnione – rozprawa doktorska mgr inż. W. Wysoc-

kiego) 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

17 12 

 

Rada Naukowa (pracownicy WEiI i dwie osoby uprawnione – rozprawa doktorska mgr inż. A. Dudka) 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

17 11 

 

Rada Naukowa (pracownicy WEiI i dwie osoby uprawnione – rozprawa doktorska mgr inż. M. Wal-

czaka) 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 9 

 



Sprawy naukowe:  
 

1. W dniu 10.07.2018 roku odbyły się publiczne obrony rozpraw naukowych: 

- mgr. inż. Włodzimierza Wysockiego pt.”Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwa-

rzania oprogramowania”, 

- mgr. inż. Adama Dudka pt.”Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przed-

siębiorstwa produkcyjnego”. 

Szczegółowy protokół z przebiegu części jawnej posiedzenia Rady Wydziału znajduje 

się w aktach każdego doktoranta. 

2. Odbyła się część niejawna posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwały: 

- w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. W. Wysockiego 

uchwała nr 24/2018r. 

- w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. A. Dudka 

uchwała nr 26/2018r, 

- w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka dla mgr. inż. 

W. Wysockiego 

uchwała nr 25/2018r.,  

- w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka dla mgr. inż. 

A. Dudka 

uchwała nr 27/2018r., 

- w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika dla mgr. inż. 

M. Walczaka 

uchwała nr 23/2018r., 

Szczegółowy protokół z przebiegu części niejawnej posiedzenia Rady Wydziału znajduje się  

w aktach każdego doktoranta. 

 

 

Prodziekan, prof. M. Maliński ogłosił zakończenie części niejawnej posiedzenia Rady Wydziału. 

Sprawy różne:  

Prodziekan M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek o nagrodę naukową Rektora 

za 2017 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oceniającą Wydziału: 

- jeden wniosek o nagrodę naukową - dorobek naukowy za lata 2016-2017. 

 

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

wniosku.  

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili wniosek o nagrodę Rektora za 2017 rok. 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


