
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 24.10.2017r. 

 

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 wszczęcia przewodu doktorskiego dr. inż. Wiesława Madeja, w dyscyplinie  

elektronika. 

2. Uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Macieja Bączka, w dyscyplinie  

elektronika. 

3. Opinia RW w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr. inż. Pawłowi Poczekajło. 

 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 ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akad. 

2017/2018 na podstawie wniosków kierowników katedr. 

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

5. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

6. Informacja w sprawie zmiany opiekuna praktyk kierunku Informatyka. 

Sprawy różne 

 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.10.2017r. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 20 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

14 12 

Dziekan poinformował, że w wyniku oceny działalności naukowo-badawczej jednostek naukowych za 

lata 2012-2016, Wydział nasz uzyskał kategorię naukową B.  

 

 

Sprawy naukowe - Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz i Pro-

dziekan ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński. 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału, że do Biura Dziekana wpłynął 

wniosek od Pana dr. inż. Wiesława Madeja o otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie  

nauk technicznych, dyscyplinie elektronika pt. „Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości 

zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań  

wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych”. 

 

Dziekan stwierdził, że kandydat złożył wymagany komplet dokumentów.  

Złożone dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej Wydziału. 



 

Dnia 17.10 2017r. odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym dr inż. W. Madej wygłosił refe-

rat, w którym przedstawił swój dorobek naukowy - przedstawił temat pracy, cele, tezę i zadania  

do wykonania.  

 

W piśmie dr inż. W. Madej zwrócił się z prośbą o: 

- wyznaczenie na promotora, prof. nadzw. dr. hab. Mirosława Malińskiego oraz na promotora  

pomocniczego dr. inż. Łukasza Chrobaka. 

- możliwość zdawania egzaminów z przedmiotów:  

  - elektroniki jako dyscypliny podstawowej, 

  - ekonomii jako dyscypliny dodatkowej, 

  - języka angielskiego jako języka nowożytnego. 

Następnie, prof. G.  Bocewicz, przedstawił członkom Rady Wydziału dorobek naukowy kandydata 

zawierający m.in. dorobek publikacyjny - 4 artykuły z listy A oraz 13 artykułów z listy ministerial-

nej B.  

Kandydat na promotora, prof. M. Maliński przygotował opinię, w której mając na uwadze wiedzę, 

cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę Pana dr. inż. W. Madeja o otwarcie przewodu doktor-

skiego na proponowany temat oraz wyraził zgodę na funkcję promotora. 

Dr inż. Ł. Chrobak również wyraził zgodę na bycie promotorem pomocniczym. 
 

Dyskusja: 

Prof. A. Patryn: 

- po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dr. inż. W. Madeja, uznał, że pod względem formal-

nym i merytorycznym kwalifikuje się do otwarcia przewodu doktorskiego. 

 

Następnie, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad uchwałą  

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego dr. inż. W. Madeja i wyznaczenia promotora oraz 

promotora pomocniczego.  
 

Członkowie Rady Naukowej WEiI jednogłośnie poparli wniosek prof. G. Bocewicza  

o otwarcie przewodu doktorskiego dr. inż. W. Madeja i wniosek o wyznaczenie  

promotora w osobie prof. nadzw. dr. hab. M. Malińskiego oraz promotora pomocniczego w osobie 

dr. inż. Ł. Chrobaka.  
 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 12 - - 

Uchwała nr 28/2017r.   

 

Następnie, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o podjęcie uchwał w sprawie  

powołania: 

- komisji doktorskiej,  

- komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie  

dla dr. inż. Wiesława Madeja. 

 

Proponowany skład Komisji Doktorskiej w dyscyplinie Elektronika: 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke - przewodniczący  

prof. nadzw dr hab. Mirosław Maliński - promotor 

prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevsky 

prof. nadzw dr hab. inż. Henryk Budzisz 

prof. nadzw dr hab. inż. Marek Kitliński 

prof. dr hab. Aleksy Patryn  

recenzenci 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału  

o głosowanie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej.  

 

Członkowie Rady Wydziału jednogłośnie poparli wniosek prof. G. Bocewicza o powołaniu Komi-

sji Doktorskiej w dyscyplinie Elektronika ds. przewodu doktorskiego dr. inż. W. Madeja.  

 

 



 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

24 20 20 20 - - 

Uchwała nr 29/2017r.   

 
Proponowany skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla dr. inż W. Madeja: 

- w zakresie dyscypliny podstawowej - ELEKTRONIKA 

Przewodniczący  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke  

Egzaminator  prof. dr hab. Aleksy Patryn 

Członek Komisji  prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz 

Promotor  prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

 

- w zakresie dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA 

Przewodniczący  prof. dr hab. Aleksy Patryn 

Egzaminator  prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Przekota  

Promotor  prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

 

- w zakresie języka obcego nowożytnego - JĘZYK ANGIELSKI 

Przewodniczący prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz 

Egzaminator mgr Piotr Trojanek 

Promotor  prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, prof. G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału  

o głosowanie w sprawie powołania składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.  

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek prof. G. Bocewicza o powołaniu składu 

komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla dr. inż. W. Madeja.  

 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

24 20 20 20 - - 

Uchwała nr 30/2017r.   

 

Ad.2.Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że do Biura Dziekana wpłynął 

wniosek od Pana mgr. inż. Macieja Bączka o otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk 

technicznych, dyscyplinie elektronika pt. „Modelowanie i badania transformatorowych przekształt-

ników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK”. 

Prof. M. Maliński stwierdził, że kandydat złożył wymagany komplet dokumentów. Dokumenty 

złożone przez kandydata zostały umieszczone na stronie internetowej Wydziału, aby wszyscy  

mogli się z nimi zapoznać. 

W dniu 24.10.2017r. przed Radą Wydziału, na Seminarium Wydziałowym, dr inż. M. Bączek  

wygłosił referat, w którym przedstawił swój dorobek naukowy - przedstawił temat pracy, cele, tezę 

i zadania do wykonania.  

 

W piśmie mgr inż. M. Bączek zwrócił się z prośbą o: 

- wyznaczenie na promotora dotychczasowego opiekuna naukowego prof. dr. hab. inż. Włodzimie-

rza Janke oraz na promotora pomocniczego dr. inż. Jarosława Kraśniewskiego. 

- możliwość zdawania egzaminów z przedmiotów:  

  - elektroniki jako dyscypliny podstawowej, 

  - ekonomii jako dyscypliny dodatkowej, 

  - języka angielskiego jako języka nowożytnego. 

Następnie, prof. M. Maliński, przedstawił członkom Rady Wydziału dorobek naukowy kandydata 

zawierający m.in. dorobek publikacyjny - 2 artykuł z listy A oraz 3 artykułów z listy ministerialnej 

B.  

Kandydat na promotora, prof. W. Janke przygotował pozytywną opinię, w której mając na uwadze 

wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę Pana mgr. inż. M. Bączka o otwarcie przewo-



du doktorskiego na proponowany temat. Ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na 50% 

oraz określił termin zamknięcia przewodu doktorskiego na wrzesień 2019 roku. 

Prof. W. Janke wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora. 

Dr inż. J. Kraśniewski również wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego. 
 

Następnie, prof. M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad uchwałą  

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. M. Bączka i wyznaczenia promotora oraz 

promotora pomocniczego.  
 

Członkowie Rady Naukowej WEiI jednogłośnie poparli wniosek prof. M. Malińskiego o otwarcie 

przewodu doktorskiego mgr. inż. M. Bączka i wniosek o wyznaczenie promotora w osobie prof. dr. 

hab. inż. W. Janke oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. J. Kraśniewskiego.  
 

Głosowanie tajne członków Rady Naukowej 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 12 - - 

Uchwała nr 24/2017r.   

 

Następnie, prof. M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału o podjęcie uchwał w sprawie  

powołania: 

- komisji doktorskiej,  

- komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,  

dla mgr. inż. Macieja Bączka. 

 

Proponowany skład Komisji Doktorskiej w dyscyplinie Elektronika: 

prof. nadzw dr hab. Mirosław Maliński – przewodniczący 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke - promotor  

prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevsky 

prof. nadzw dr hab. inż. Henryk Budzisz 

prof. nadzw dr hab. inż. Marek Kitliński 

prof. dr hab. Aleksy Patryn  

recenzenci 

 

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

o głosowanie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej.  

 

Członkowie Rady Wydziału poparli wniosek prof. M. Malińskiego o powołaniu Komisji  

Doktorskiej w dyscyplinie Elektronika ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. M. Bączka.  

 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

24 20 20 20 - - 

Uchwała nr 25/2017r.   

 
Proponowany skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. M. Bączka: 

- w zakresie dyscypliny podstawowej - ELEKTRONIKA 

Przewodniczący  prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński  

Egzaminator  prof. dr hab. Aleksy Patryn 

Członek Komisji  prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz 

Promotor  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

 

- w zakresie dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA 

Przewodniczący  prof. dr hab. Aleksy Patryn 

Egzaminator  prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Przekota  

Promotor  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

 

- w zakresie języka obcego nowożytnego - JĘZYK ANGIELSKI 

Przewodniczący prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

Egzaminator mgr Piotr Trojanek 

Promotor  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

 



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

o głosowanie w sprawie powołania składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.  

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek prof. M. Malińskiego o powołaniu 

składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. M. Bączka.  

 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

24 20 20 20 - - 

Uchwała nr 26/2017r.   

 

 

Ad.3. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału o wyznaczeniu składu komisji 

przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. P. Poczekajło. 

 

Proponowany skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. P. Poczekajło: 

- w zakresie dyscypliny podstawowej - INFORMATYKA 

Przewodniczący  prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz  

Egzaminator  prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

Członek Komisji  prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik 

Promotor  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

 

- w zakresie dyscypliny dodatkowej - EKONOMIA 

Przewodniczący  prof. dr hab. Aleksy Patryn 

Egzaminator  prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Przekota  

Promotor  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

 

- w zakresie języka obcego nowożytnego - JĘZYK ANGIELSKI 

Przewodniczący prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński 

Egzaminator mgr Piotr Trojanek 

Promotor  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

 

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

o głosowanie w sprawie powołania składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.  

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek prof. M. Malińskiego o powołaniu 

składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Pawła Poczekajło.  

 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

24 20 20 20 - - 

Uchwała nr 27/2017r.   

 

Do Biura Dziekana wpłynął wniosek Pana mgr. inż. Pawła Poczekajło dotyczący przyznania mu 

stypendium doktorskiego. Warunkiem otrzymania takiego stypendium jest otwarty przewód dok-

torski, który mgr inż. P. Poczekajło spełnia. 

Stypendium doktorskie przyznawane jest na 18 m-cy. Praca musi być ukończona w dwa lata od  

zakończenia wypłaty stypendium. W innym przypadku stypendium podlega zwrotowi. 

 

Prof. K. Wawryn, promotor  mgr. inż. P. Poczekajło, poinformował członków Rady Wydziału,  

że w momencie otwarcia przewodu doktorskiego ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej 

na 70%. Nie ma więc zagrożenia, że praca nie zostanie ukończona.  

 

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

o głosowanie w sprawie przyznania stypendium doktorskiego Panu mgr. inż. P. Poczekajło na 

okres 18 m-cy.  

 

Członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli wniosek prof. M. Malińskiego o przyznaniu  

stypendium doktorskiego dla mgr. inż. P. Poczekajło.  

 



Głosowanie tajne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 20 - - 

Opinia Rady Wydziału z dnia 24.10.2017r.   

 

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

 

Ad.1. Brak wniosków od kierowników katedr/zakładów, o zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników 

technicznych i zewnętrznych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w sem. zimowym roku akade-

mickiego 2017/2018: 

 

Ad.2. Brak wniosków od kierowników katedr/zakładów na prowadzenie wykładów w sem. zimowym 

roku akademickiego 2017/2018 przez osoby nie posiadające stopnia doktora. 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr/zakładów na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych  

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickiego 2017/2018 przez niżej wymie-

nione osoby: 

Górski Grzegorz, dr inż. - 437 godz 

Kraśniewski Jarosław, dr inż. - 320 godz 

Patryn Aleksy, prof. dr hab. - 310 godz 

Poczekajło Paweł, dr inż. - 330 godz 

Popławski Marek, dr inż. - 369 godz 

Skrobanek Paweł, dr inż. - 350 godz 

Słowik Adam, prof. nadzw. dr hab. inż. - 408 godz 

Suszyński Robert, prof. nadzw. dr hab. inż. - 450 godz 

Suszyński Zbigniew, prof. dr hab. inż. - 383 godz 

Świta Robert, dr inż. - 355 godz 

Wawryn Krzysztof, prof. dr hab. inż. - 330 godz 

Widuliński Patryk, mgr inż. - 355 godz 

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 20 20 20 - - 
Uchwała z dnia 24.10.2017r. 

 

Ad.4. Prodziekan, W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Pro-

gramową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY – 3 tematy INF/mgr. 

 Prodziekan, W. Madej poprosił również o zaakceptowanie 4 tematów: 3 tematy z INF/mgr i 1 te-

mat z EiT/mgr prac dyplomowych 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 20 20 20 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Ad.5. Prodziekan W. Madej przedstawił wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych na studiach I i II stop-

nia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz III stopnia studiów stacjonarnych. 

Pomimo, że ankietyzacja jest anonimowa, studenci nie biorą w niej udziału. Dlatego wyniki ankie-

tyzacji nie stanowią żadnej informacji.  

Ad.6. Prodziekan W. Madej przekazał członkom Rady Wydziału, że nowym opiekunem praktyk kierunku 

Informatyka został dr inż. Dariusz Gretkowski. Dotychczasowy opiekun, mgr inż. Magdalena  

Rajewska nie jest już pracownikiem naszego Wydziału. 

 

 

 



Sprawy różne  

 

Prof. G. Bocewicz - 30.11.2017r. upływa termin składania wniosków o odznaczenia resortowe  

i państwowe, 

Dr inż. R. Berezowski: 

- 25.10.2017r. na nasze zaproszenie przyjeżdża firma Data Space. Pracownicy tej firmy przepro-

wadzą dodatkowe wykłady z Elektroniki i Informatyki. 

- 26.10 2017r. o godz. 18 odbędzie się spotkanie firm branży IT organizowane przez firmę Sparc-

camp. Dr inż. R. Berezowski prosi o umożliwienie studentom udziału w tym spotkaniu. 

- zmienił się skład Rady Wydziału. Zmieniony został skład w grupie studentów. 

Dr inż. W. Madej - sala 119A została objęta patronatem SoftyLabs 

Prof. W. Janke - czy istnieje możliwość, aby firmy objęły patronatem sale laboratoryjne? 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


