
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 26.09.2017r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 
 

 Sprawy naukowe – Prodziekan ds. Nauki: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowego Projektu Finansowego Honorarium. 

2. Uchwała RW w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Czyczyn-Egirda. 

3. Uchwała RW w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela  

Czyczyn-Egirda. 

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

1. Opinia RW w sprawie zatrudnienia profesora zwyczajnego w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarza-

nia Sygnałów.  

2. Opinia RW w sprawie powołania kierownika Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. 

3. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze  

Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.   

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

1. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych.  

2. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora.  

3. Zgoda na zlecenie zajęć pracownikom zewnętrznym oraz prowadzenie zajęć ponadwymiarowych  

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akad. 2017/2018 na podstawie wniosków  

kierowników katedr. 

4. Zatwierdzenie zmian siatki na studiach doktoranckich. 

5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

6. Informacja z przebiegu rekrutacji na Wydziale. (dr inż. Robert Berezowski) 

Sprawy organizacyjne - Dziekan: prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

1. Informacja o Inauguracji Wydziałowej - dnia 3.10.2017r. godz. 10.00 sala 101 B (wykład inauguracyjny 

- dr inż. Piotr Ratuszniak - „Akceleracja obliczeń we współczesnych układach FPGA”). 

2. Informacja dot. Harmonogramu posiedzeń RW w roku akademickim 2017/2018. 

Sprawy różne 

- Festiwal Nauki na PK 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.09.2017r. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 22 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

14 12 



 

Sprawy naukowe - Zagadnienie referował Prodziekan ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. M. Maliński 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału regulamin oraz zasady finansowa-

nia projektu „Honorarium”. 

- celem projektu jest zachęcanie pracowników naukowo-dydaktycznych do składania indywidual-

nych projektów badawczych na konkursy NCN (nie zawierających w preliminarzu honorarium dla 

kierownika projektu). 

 

Dyskusja: 

Prof. Z. Suszyński: 

- czy regulamin dotyczy tylko projektów z NCN?, 

- czy pracownicy Wydziału, którzy są podwykonawcami w projekcie również otrzymają honora-

rium?   

Prof. M. Maliński: 

- wykonawcy innych projektów mogą korzystać z istniejącego na Wydziale projektu „Granty  

na granty”.  

Prof. W. Janke: 

- funkcjonujący projekt „Granty na granty” dotyczy wszystkich typów projektu, 

- projekt „Honorarium” dotyczy projektów nie zawierających honorariów dla kierownika projektu. 

  

Prof. M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie  

zatwierdzenia regulaminu projektu „Honorarium”.  

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili regulamin projektu „Honorarium”. 

 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Uchwała nr 19/2017r. 

 

Ad.2. Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo  

od Pana mgr. inż. Daniela Czyczyn-Egirda, studenta IV roku studiów doktoranckich WEiI w spra-

wie otwarcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.  

W piśmie, Pan D. Czyczyn-Egird przedstawił propozycję wyznaczenia promotora, dotychczasowe-

go opiekuna naukowego prof. nadzw. dr. hab. inż. Adama Słowika. 

Temat pracy - Predykcja defektów oprogramowania przy użyciu wybranych technik eksploracji  

danych. 

Pan D. Czyczyn-Egird dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku 

naukowego napisaną przez prof. A. Słowika. 

Prof. M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. A. Słowik stwierdził, że mając na uwadze 

wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę Pana mgr. inż. D. Czyczyna-Egirda na otwar-

cie przewodu doktorskiego, na proponowany temat oraz wyraził zgodę na funkcję promotora.  

Prof. A. Słowik ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na 50% oraz określił termin  

zamknięcia przewodu doktorskiego pracy na okres 3 lat. 

 

Dyskusja: 

Prof. M. Maliński: 

- podstawowy warunek dotyczący otwarcia przewodu doktorskiego został spełniony,  

Prof. W. Khadzhynov: 

- Pan D. Czyczyn-Egird to zdolny doktorant, 

Prof. G. Bocewicz: 

- wszystkie materiały dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego Pana D. Czyczyn-Egirda  

są dostępne na stronie internetowej Wydziału. 

Prof. M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie. 

Członkowie Rady Naukowej WEiI poparli wniosek prof. M. Malińskiego  

o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Czyczyn-Egirda i wniosek o wyznaczeniu 

promotora w osobie prof. nadzw. dr. hab. inż. Adama Słowika. 

 

 

 



Głosowanie tajne Rady Naukowej 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 10 - 2 

Uchwała nr 20/2017r. 

 

Ad.3. Prodziekan. M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału o proponowanym składzie Ko-

misji Doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Czyczyn-Egirda. 

 

Proponowany skład Komisji Doktorskiej w dyscyplinie Informatyka: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - przewodniczący  

prof. nadzw dr hab. inż. Adam Słowik - promotor 

prof. nadzw dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak  

prof. dr hab. inż. Michał Białko  

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov 

recenzenci 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, prof. M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej  

o głosowanie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej.  

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI poparli wniosek prof. M. Malińskiego o powołaniu Komisji 

Doktorskiej w dyscyplinie Informatyka ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. D. Czyczyn-Egirda.  

 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 11 - 1 

Uchwała nr 22/2017r.   

Sprawy kadrowe-Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz. 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz, wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o zatrudnie-

nie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna na stanowisku profesora w Katedrze Systemów Cyfro-

wego Przetwarzania Sygnałów. 

Prof. K. Wawryn przechodzi na emeryturę i w związku w tym złożył wniosek do Rektora  

o ponowne zatrudnienie na stanowisku profesora.  

Prof. K. Wawryn opuścił salę. 

Prof. M. Maliński i prof. M. Białko wyrazili pozytywne opinie w sprawie zatrudnienia prof.  

K. Wawryna. Mówili o długoletniej pracy, o pełnionych funkcjach: rektora, prorektora ds. nauki  

i kierownika katedry. Profesorowie prosili członków Rady Wydziału o pozytywne głosowanie. 

Prof. K. Wawryn powrócił na salę. 

 

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

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 22 22 22 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 26.09.2017r. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował o pozytywne głosowanie w sprawie powołania na stanowisko 

kierownika Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów prof. dr. hab. inż. Krzysztofa 

Wawryna.  

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek. 

Głosowanie tajne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 26.09.2017r. 

 



Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady, że w dniu 26.09.2017 r., zebrała się Komisja 

Konkursowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Kate-

drze Systemów Cyfrowego Przetwarzanie Sygnałów. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami 

jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs jednomyślnie zarekomendowała zatrudnienie mgr. inż. Pa-

tryka Widulińskiego na stanowisko asystenta na okres trzech lat od 01.10.2017r. 

Dziekan, G.Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stano-

wisku asystenta, mgr. inż. P. Widulińskiego w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sy-

gnałów.  

Prof. Krzysztof Wawryn, kierownik katedry i opiekun naukowy Pana Widulińskiego, poinformo-

wał członków Rady Wydziału, że Pan P. Widuliński ukończył studia ze średnią 5,0 za cały okres 

studiów, jest również studentem pierwszego roku studiów doktoranckich na naszym Wydziale.  

Prof. K. Wawryn prosił członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o zatrudnienie zdolnego 

kandydata na asystenta.  

 

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

trudnienie na stanowisku asystenta, mgr. inż. Patryka Widulińskiego w Katedrze Systemów Cy-

frowego Przetwarzania Sygnałów na okres trzech lat od 01.10.2017 r. 

Głosowanie tajne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 21 - 1 

Uchwała nr 23/2017r. 

Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. W. Madej oraz Prodzie-

kan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski. 

 

Ad.1. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr, o zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników tech-

nicznych i zewnętrznych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w sem. zimowym roku akademic-

kiego 2017/2018: 

- Małgorzata Jucha, dr 

- Paweł Koziołko, mgr inż.  

- Andrzej Mysłek, mgr inż. 

- Marcin Nowacki, mgr inż. 

- Bartosz Poletajew, mgr inż. 

- Szymon Romańczuk, mgr inż. 

- Marek Rubanowicz, mgr inż. 

- Wojciech Sokołowski, mgr inż. 

- Adrian Ulański, mgr inż. 

Prodziekan, W. Madej omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników  

zewnętrznych.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Uchwała z dnia 26.09.2017r.  

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie wykładów w sem. zimowym roku  

akademickiego 2017/2018 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- Dariusz Bernatowicz, mgr inż. 

- Józef Jasiulewicz, mgr inż. 

- Paweł Koziołko, mgr inż. 

- Marcin Nowacki, mgr inż. 

- Marek Rubanowicz, mgr inż. 

- Wojciech Sokołowski, mgr inż. 

- Michał Statkiewicz, mgr inż. 

- Adrian, Ulański, mgr inż. 

 

Prodziekan, W. Madej omówił wnioski na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiada-

jących stopnia doktora.  



Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Uchwała z dnia 26.09.2017r.  

 

Ad.3. Brak wniosków od kierowników katedr o zgodę na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wy-

miarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickiego 2017/2018. 

 

Ad.4. Prodziekan, W. Madej przedstawił członkom Rady Wydziału zmienioną siatkę godzin na studiach 

doktoranckich. Zmiana wynika z ujednolicenia zajęć z języka obcego na studiach doktoranckich: 

 - 60 godz. zajęć w ciągu 6 semestrów. 

 Zajęcia z języka angielskiego prowadzone będą wspólnie dla studentów studiów doktoranckich 

Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz dla naszego 

Wydziału. 

Prodziekan, W. Madej poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie zatwierdzenia 

tej zmiany.  

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili zmianę w siatce godzin na studiach dokto-

ranckich. 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Uchwała nr 21/2017r.  

Ad.5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

 

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

gramową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY – 26 tematów INF/inż. i 25 tematów 

INF/mgr. 

Prodziekan, W. Madej poprosił również o zaakceptowanie 8 tematów z EiT/mgr prac dyplomo-

wych znajdujących się w systemie DYPLOMY, które nie są jeszcze zaakceptowane przez Komisję 

Programową. 

 

Głosowanie jawne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Ad.6. Prodziekan, R. Berezowski przedstawił informację dotyczącą przebiegu rekrutacji studentów na rok 

akademicki 2017/2018. 

- pracownicy wyjeżdżali z wykładami do szkół ponadgimnazjalnych, 

- na Politechnice Koszalińskiej nasi pracownicy prowadzili zajęcia dla uczniów  

- przeprowadziliśmy cztery konkursy dla szkół średnich, 

- razem z Konwentem Pracodawców, w ramach promocji Wydziału rozpoczęliśmy akcję „Studiuj 

Pracuj Mieszkaj w Koszalinie”, 

- prowadziliśmy akcję rekrutacyjną i promocyjną Wydziału w prasie i w mediach społecznościo-

wych. 

 

Dyskusja: 
Prof. R. Suszyński 

- zauważalne są działania rekrutacyjne i promocyjne Wydziału, 

- Facebook - to liczy się dla młodych ludzi. 

Prof. A. Patryn 

- widać postęp w działaniach rekrutacyjnych. 

Prof. W. Janke 

- działania rekrutacyjne na studiach doktoranckich są małe. 



 

Sprawy organizacyjne-Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz. 

 

Ad.1. Dziekan poinformował członków Rady Wydziału o Inauguracji Wydziałowej, która odbędzie się 

03.10.2017r.o godzinie 10
00

 w sali 101 B.  

Wykład inauguracyjny wygłosi dr inż. Piotr Ratuszniak pt. „Akceleracja obliczeń we współcze-

snych układach FPGA”. 

Ad.2. Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, że Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału  

w roku akademickim 2017/2018 znajduje się na stronie internetowej Wydziału.  

Posiedzenia Rady Wydziału będą odbywały się w dzień poprzedzający posiedzenie Senatu PK.  

 

Sprawy różne  

 

Ad.1. Dziekan Wydziału, G. Bocewicz przypomniał o Festiwalu Nauki, który odbędzie się 28.09.2017r. 

Dziekan prosił o dostępność pracowników, szczególnie tych bezpośrednio zaangażowanych w or-

ganizację Festiwalu. 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


