
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.09.2019r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 
 

 

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

1. Opinia RW w sprawie zatrudnienia dr. inż. Grzegorza Górskiego na stanowisko asystenta w Zakładzie  

Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji.  

2. Opinia RW w sprawie powołania Kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej. 

3. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze  

Inżynierii Komputerowej. 

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  

akademickim 2019/2020 na podstawie wniosków kierowników katedr/zakładów. 

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

1. Informacja z przebiegu rekrutacji na Wydziale - dr inż. Robert Berezowski. 

2. Informacja o Inauguracji Wydziałowej - 02.10.2019r. godz. 10.00 sala 101B ( wykład inauguracyjny - prof. 

dr hab. Mirosław Maliński „Metody fototermiczne i ich zastosowania”) 

3. Informacja dot. Harmonogramu posiedzeń RW w roku akademickim 2019/2020. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.09.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

25 18 

 

Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczęło się powitaniem dr inż. Wiesława Madeja, który z końcem miesią-

ca września kończy pracę na naszym Wydziale. 

Dziekan, Grzegorz Bocewicz  w imieniu swoim i wszystkich pracowników Wydziału Elektroniki i In-

formatyki złożył serdecznie podziękowania Panu dr. inż. Wiesławowi Madejowi za wieloletnią pracę  

na rzecz Wydziału,  za życzliwość okazywaną pracownikom i studentom  oraz życzył wszystkiego naj-

lepszego na nowej drodze zawodowej i osobistej. 

Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz powitał obecnych członków Rady Wydziału, 

przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

 

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

 

Ad.1. Dziekan G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o opinię w sprawie zatrudnienia 

dr. inż. Grzegorza Górskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Multimedialnych 

 i Sztucznej Inteligencji. Panu dr. inż. G. Górskiemu kończy się okres zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta, na którym pracował 8 lat. 



Pan dr inż. G. Górski złożył wniosek do RW, w którym prosi o zatrudnienie na stanowisku asysten-

ta. Do podania dołączył opinię Kierownika Zakładu Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteli-

gencji, Pana prof. Zbigniewa Suszyńskiego 

 

Kierownik ZSMiSI prof. Zb. Suszyński wyraził pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia zatrud-

nienia dr. inż. G. Górskiego na stanowisku asystenta. 

 

Prof. M. Maliński przedstawił dorobek naukowy dr. inż. G. Górskiego: 

- autor 1 publikacji naukowej w bazie Scopus oraz 5 publikacji w czasopismach z listy B, 

- udział w projekcie badawczym NCiBR w 2017r.-2018r, 

- kierownik projektu badawczego NCiBR od 01.04.2018r. do chwili obecnej. 

RW musi przedstawić rekomendacje Panu Rektorowi o zatrudnienie dr. inż. G. Górskiego na sta-

nowisko asystenta lub starszego wykładowcy.  

 

Dyskusja: 

Prof. Zb. Suszyński: 

- dr inż. G. Górski był kierownikiem projektu NCiBR we współpracy z Politechniką Wrocławską,  

- złożył wniosek patentowy, który został przyjęty, 

- bierze udział w konferencjach. 

 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stanowisku 

asystenta dla dr. inż. G. Górskiego w Zakładzie Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligen-

cji. 

 
Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 15 3 - 
Opinia Rady Wydziału z dnia 19.09.2019r. 

 

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

opinię o zatrudnienie dr. inż. G. Górskiego na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie  

Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji.  
 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału o powołaniu na stanowisko Kie-

rownika Katedry Inżynierii Komputerowej dr. hab. inż. Adama Słowika, prof. PK.  

Pan dr inż. A. Słowik wyraził zgodę na objęcie stanowiska Kierownika KIK. Zgodnie z Regulami-

nem Organizacyjnym Uczelni, powołanie kierownika następuje na wniosek Dziekana. Taką reko-

mendację Dziekan będzie kierował do Rektora. 

 

Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o rozstrzygnięcie konkursu  

w sprawie zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputero-

wej.  

02.08.2019r. na wniosek Dziekana został ogłoszony konkurs na stanowisko starszego wykładowcy 

w Katedrze Inżynierii Komputerowej. Konkurs został zakończony 02.09.2019r. W dniu 

19.09.2019r. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony 

konkurs zarekomendowała RW zatrudnienie dr inż. Magdalenę Rajewską na stanowisko starszego 

wykładowcy.  

 Dyskusja: 

Dr hab. inż. H. Budzisz: 

 - Pani dr inż. M. Rajewska pracowała na naszym Wydziale ok. 10 lat, 

 - zajmowała się ochroną danych i bezpieczeństwem informacji, 

 - pracowała w firmie zajmującą się ochroną danych i bezpieczeństwem informacji,  

- nabytą wiedzę i doświadczenie będzie mogła przekazać studentom, 

 - prosi o poparcie kandydatury. 

 

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

wisku starszego wykładowcy dr inż. M. Rajewską w Katedrze Inżynierii Komputerowej i prosił  

o głosowanie.  

 

 

 



 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 - - 

Uchwała nr 17/2019r. 

 

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

trudnienie na stanowisku starszego wykładowcy dr inż. M. Rajewskiej w Katedrze Inżynierii Kom-

puterowej.  

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

 

Ad.1. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o powierzenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie 

pracownikom technicznym i zewnętrznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020: 

- dr Małgorzata Jucha - 45 godz. 

- mgr inż. Robert Oleśkiewicz - 40 godz. 

- mgr inż. Bartosz Poletajew - 60 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 110 godz. 

- dr inż. Magdalena Rajewska - 245 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 25 godz. 

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

technicznych i zewnętrznych.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 - - 

Opinia z dnia 19.09.2019r.  

 

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

twierdzili wnioski od kierowników katedr na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pra-

cowników technicznych i zewnętrznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.  

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

akademickiego 2019/2020 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- mgr inż. Dariusz Bernatowicz - 55 godz. 

- mgr inż. Józef Jasiulewicz - 120 godz. 

- mgr inż. Paweł Koziołko - 30 godz. 

- mgr inż. Marcin Nowacki - 15 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 20 godz. 

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

jących stopnia doktora.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 - - 

Opinia z dnia 19.09.2019r.  

 

Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału zatwierdzili wnioski 

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.  

 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o zgodę na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych  

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020: 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - 313 godz. 

- dr hab. inż. Robert Suszyński - 305 godz. 

- dr hab. inż. Adam Słowik - 370 godz. 



- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - 390 godz. 

 

Prodziekan, W. Madej omówił wnioski na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze 

przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 - - 

Opinia z dnia 19.09.2019r.  

 

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

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych, w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2019/2020. 

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

Programową 22 tematy magisterskie na kierunku Informatyka i EiT. Tematy prac dyplomowych 

zgłoszone zostały przez pracowników Katedry Inżynierii Komputerowej i Zakładu Systemów Mul-

timedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

25 18 18 18 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

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

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

tów na rok akademicki 2019/2020: 

- pracownicy wyjeżdżali z wykładami do szkół ponadgimnazjalnych, 

- prowadzono akcję rekrutacyjną i promocyjną Wydziału w mediach społecznościowych. 

 

Przebieg rekrutacji na dzień 18.09.2019r.: 

- INF/inż. - 96 osoby/studia stacjonarne, 

- INF/inż. - 25 osób/studia niestacjonarne, 

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

Szczegółowa informacja o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej wydziału. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału o Inauguracji Wydziałowej, która 

odbędzie się 02.10.2019r.o godzinie 10
00

 w sali 101 B. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. 

Mirosław Maliński pt. „Metody fototermiczne i ich zastosowania”. 

 30.09.2019r o godz. 11.
00

 odbędzie się inauguracja uczelniana. 

 

Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału, że Harmonogram posiedzeń Rady 

Wydziału w roku akademickim 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Wydziału.  

Posiedzenia Rady Wydziału będą odbywały się co dwa miesiące.  

Od 01.10.2019r. funkcjonujemy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz Harmonogramem 

wprowadzania RO: 

-Regulamin zakłada, że w skład struktury Wydziału wchodzi 7 jednostek: Biuro Wydziału, Labora-

torium Informatyczne Wydziału i 5 Katedr (KE, KIK, KSCPS, KPIiZ, KSMiSI), 

-Pojawiają się Rady Naukowe Dyscyplin powoływane przez Rektora, które przejmują część kom-

petencji RW w zakresie naukowym: 

  Rada Naukowa w Dyscyplinie -  Informatyka techniczna i telekomunikacja, 

  Rada Naukowa w Dyscyplinie -  Automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

-Rada Wydziału pozostaje na Wydziale. Powoływana jest przez Dziekana. Posiada kompetencje  

w zakresie dydaktyki i polityki kadrowej oraz przygotowuje i rekomenduje projekty uchwał sena-

towi.  

-Wydziałem kieruje Dziekan przy pomocy trzech prodziekanów: Prodziekana ds. Nauki, Prodzie-

kana ds. Kształcenia i Prodziekana ds. Organizacji. 

 



Harmonogram wprowadzanych zmian: 

- od 01.10.2019r. obowiązuje nowa struktura, 

- do 30.09.2019r. Rektor powołuje nowych prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów, 

- do 20.09.2019r. Dziekan zobowiązany jest przedstawić Rektorowi wnioski powołania kierowni-

ków katedr. 

 

Sprawy różne  

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


