
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 18.09.2018r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Prodziekan ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

 

Proponowany porządek obrad: 

 
 

Sprawy kadrowe - Prodziekan, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroniki.  

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 prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku aka-

demickim 2018/2019 na podstawie wniosków kierowników katedr.  

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy organizacyjne - Prodziekan, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Informacja z przebiegu rekrutacji na Wydziale. 

2. Informacja o Inauguracji Wydziałowej-dnia 02.10.2018r. godz.10.00 sala 101B (wykład inauguracyjny 

-dr. inż. Marcina Walczaka-„Systemy wbudowane w naszą rzeczywistość”. 

3. Informacja dot. harmonogramu posiedzeń RW w roku akademickim 2018/2019. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Prodziekana ds. Nauki WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 

18.09.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 18 

Prodziekan ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński powitał obecnych członków Rady  

Wydziału, przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

Sprawy kadrowe-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński. 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o rozstrzygnięcie konkursu  

w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroniki. Komisja Konkursowa dniu 

18.09.2018r. po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs zarekomen-

dowała zatrudnienie dr. inż. Marcina Walczaka na stanowisko adiunkta na okres czterech lat  

od 01.10.2018r. 

 Prodziekan, Mirosław Maliński, kierownik Katedry Elektroniki pozytywnie zaopiniował wniosek  

o zatrudnienie dr. inż. M. Walczaka.  

  

Prodziekan, M. Maliński wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na sta-

nowisku adiunkta dr. inż. M. Walczaka w Katedrze Elektroniki i prosił o głosowanie.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Uchwała nr 28/2018r. 



 

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

o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. inż. M Walczaka w Katedrze Elektroniki na okres  

czterech lat od 01.10.2018 r. 

 

Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. Wiesław Madej.  

 

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

technicznych i zewnętrznych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2018/2019: 

- Małgorzata Jucha, dr - 45 godz 

- Marcin Nowacki, mgr inż. - 49 godz 

- Bartosz Poletajew, mgr inż. - 60 godz 

- Szymon Romańczuk, inż. - 7 godz 

- Marek Rubanowicz, mgr inż. - 140 godz 

- Wojciech Sokołowski, mgr inż. - 30 godz 

- Radosław Wojciechowski, inż. - 30 godz 

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

technicznych i zewnętrznych.  

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Uchwała z dnia 18.09.2018r.  

 

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

akademickiego 2018/2019 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- Dariusz Bernatowicz, mgr inż. 

- Józef Jasiulewicz, mgr inż. 

- Paweł Koziołko, mgr inż. 

- Marek Rubanowicz, mgr inż. 

- Wojciech Sokołowski, mgr inż. 

- Michał Statkiewicz, mgr inż. 

- Rafał Wojszczyk, 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 18 18 18 - - 

Uchwała z dnia 18.09.2018r.  

 

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

miarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickiego 2018/2019. 

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

Programową na kierunku Informatyka tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 15 te-

matów oraz kilkanaście tematów prac dyplomowych w trakcie akceptacji. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 18 18 18 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

 



 

Sprawy organizacyjne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Mirosław 

Maliński.  

Ad.1. Prodziekan, dr inż. R. Berezowski przedstawił informację dotyczącą przebiegu rekrutacji studen-

tów na rok akademicki 2018/2019: 

- pracownicy wyjeżdżali z wykładami do szkół ponadgimnazjalnych, 

- mniej ogłoszeń w prasie, 

- prowadzono akcję rekrutacyjną i promocyjną Wydziału w mediach społecznościowych. 

 

Przebieg rekrutacji na dzień 18.09.2018r.: 

- INF/inż. - 152 osoby/studia stacjonarne, 

- INF/inż. - 16 osób/ studia niestacjonarne, 

- INF/mgr - 14 osób/studia niestacjonarne, 

- EIT/inż. - 16 osób/studia stacjonarne. 

 

Ad.2. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału o Inauguracji Wydziałowej, 

która odbędzie się 02.10.2018r.o godzinie 10
00

 w sali 101 B.  

Wykład inauguracyjny wygłosi dr inż. Marcin Walczak pt. „Systemy wbudowane w naszą rzeczy-

wistość”. 

 

Ad.3. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że Harmonogram posiedzeń 

Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019 znajduje się na stronie internetowej Wydziału.  

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

 

 

 

Prodziekan ds. Nauki WEiI, Mirosław Maliński zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. Nauki 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

 

 


