
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 21.09.2021r. 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan WEiI PK 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 dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Bogdan Strzeszewski 

1. Zatwierdzenie wniosków na zlecenie prowadzenia zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych. 

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

3. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym pensum ¼ i ½ 

pensum w roku akademickim 2020/2021.  

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.  

Sprawy organizacyjne – Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof.PK 

1. Informacja z przebiegu rekrutacji na Wydziale – dr inż. Katarzyna Jagodzińska. 

2. Informacja dot. Harmonogramu RW w roku akademickim 2021/2022. 

Sprawy różne 

 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.09.2021r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 13 
 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

 

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

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

pracownikom technicznym i zewnętrznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022: 

- mgr inż. Maciej Bączek - 45 godz. 

- mgr inż. Rafał Bąk – 30 godz. 

- dr inż. Leszek Bychto - 20 godz. 

- dr Małgorzata Jucha - 45 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 110 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 15 godz. 

- mgr inż. Eryk Szwarc - 45 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników 

technicznych i zewnętrznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

 

 



 

 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 13 13 13 - - 

Opinia RW z dnia 21.09.2021r. 

 

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

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracowników technicznych i zewnętrznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

  

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

demickiego 2021/2022 przez osoby nie posiadające stopnia doktora: 

- mgr inż. Dariusz Bernatowicz - 55 godz. 

- mgr inż. Józef Jasiulewicz - 90 godz. 

- mgr inż. Paweł Koziołko - 50 godz. 

- mgr inż. Marcin Nowacki - 30 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 20 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 15 godz. 

- mgr inż. Eryk Szwarc - 15 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski o powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom 

nie posiadającym stopnia doktora w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 13 13 13 - - 

Opinia RW z dnia 21.09.2021r. 

 

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

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora  

w sem. zimowym roku akademickiego 2021/2022.  

 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2022: 

 - dr inż. Paweł Poczekajło - 440 godz. 

- dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK - 455 godz. 

- dr inż. Bogdan Strzeszewski - 560 godz. 

- dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK - 420 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - 343 godz. 

- dr inż. Robert Świta - 380 godz. 

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - 320 godz. 

- dr inż. Rafał Wojszczyk - 315 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych, w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2021. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 13 13 13 - - 

Opinia RW z dnia 21.09.2021r. 

 

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 2021/2022. 

 

 



 

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, B. Strzeszewski przedstawił do zatwierdzenia członkom Rady Wydziału pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 18 

tematów INF/mgr. oraz 1 temat w trakcie akceptacji przez Komisję Programową. 

 

 

W trakcie akceptacji w systemie Dyplomy oczekuje 6 tematów INF/mgr. oraz zgłoszonych przez 

promotora. 

Tematy prac dyplomowych zgłoszone zostały przez pracowników Katedry Systemów Cyfrowego 

Przetwarzania Sygnałów i Katedry Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 13 13 13 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Sprawy organizacyjne  

 

Ad.1. Prodziekan, K. Jagodzińska przedstawiła informację dotyczącą przebiegu rekrutacji studentów na 

rok akademicki 2021/2022. 

Wyniki rekrutacji na dzień 20.09.2021r.: 

- INF/I-go st./S - przyjęto 85 osoby / 42 osoby oczekujące (brak kompletu dokumentów), 

- INF/I-go st./N - przyjęto 29 osób / 15 osób oczekuje (brak kompletu dokumentów), 

- INF/II-go st./S i N - oba kierunki nie zostały uruchomione, zbyt mała liczba kandydatów, 

- EiT/I-go st./S - przyjęto 20 osób. 

WEiI planuje wspólnie z firmami z Koszalina np. GlobalLogic organizację spotkań z uczniami klas 

maturalnych przygotowujących uczniów do  świadomego planowania studiów na naszym wydziale 

i podjęcia pracy zawodowej w Koszalinie. 

 

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

Wydziału w roku akademickim 2021/2022 znajduje się na stronie internetowej Wydziału. Posie-

dzenia RW odbywać się będą w sali 22A lub zdalnie z użyciem platformy MSTeams oraz systemu 

informatycznego eSesja.pl. 

Posiedzenia Rady Wydziału będą odbywały się co dwa miesiące. 

 

Sprawy różne 

dr inż. K. Jagodzińska: 

- od 01.10.2021r. system DYPLOMY zostanie zamknięty, 

- od początku roku akademickiego 2021/2022, wszystkie nowe prace dyplomowe studentów należy wpro-

wadzać do systemu APD, 

- nie będzie drukowania kart dyplomanta, 

- wszystkie dokumenty będą miały obieg elektroniczny, 

- drukowany będzie tylko protokół do obrony. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

                Dziekan 

 

 

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


