
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 23.10.2018r. 

 

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. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Wojsy oraz powołanie Komisji Doktorskiej ds. prze-

wodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Wojsy. 

2. Ankieta dyscyplin naukowych Wydziału. 

3. Informacja o skierowaniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Wojszczyka.  

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

1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji praktyk studenckich, 

Opiekunowie praktyk: 

- D. Gretkowski – Informatyka 

- K. Jagodzińska - Elektronika 

2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych oraz na prowa-

dzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum. 

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

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

5. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

6. Studia doktoranckie.  

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.10.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 23 

Rada Naukowa 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

14 12 

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

przedstawił nowego członka RW prof. Antoniego Wilińskiego oraz przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

 

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

 

Ad.1. Prodziekan M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że wpłynęło pismo od Pana mgr. 

inż. Mateusza Wojsy, studenta IV roku studiów doktoranckich WEiI w sprawie otwarcia przewodu 

doktorskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka. W piśmie, mgr inż.  

M. Wojsa przedstawił propozycję wyznaczenia promotora, dotychczasowego opiekuna naukowego 

prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Suszyńskiego i promotora pomocniczego dr. inż. Grzegorza Górskie-

go. 

 



 

Temat pracy – „Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczenio-

wych”. 

Mgr inż. M. Wojsa dostarczył wymagane dokumenty oraz załączył opinię dotyczącą dorobku  

naukowego i planowanej rozprawy doktorskiej napisaną przez prof. Zb. Suszyńskiego. 

Prof. Zb. Suszyński: 

- mgr inż. M. Wojsa jest studentem studiów doktoranckich od 2015r., 

- opublikował dwa artykuły w Zeszytach Naukowych WEiI oraz złożył artykuł do czasopisma  

naukowego wydawnictwa Springer, 

- przygotowuje wniosek patentowy, 

- ocenił stopień zaawansowania pracy doktorskiej na 45%, 

- określił termin zamknięcia przewodu doktorskiego na okres 2 lat. 

 

Prodziekan. M. Maliński odczytał konkluzję, w której prof. Zb. Suszyński stwierdził, że mając na 

uwadze wiedzę, cele i tezę pracy doktorskiej, popiera prośbę mgr. inż. M. Wojsy na otwarcie prze-

wodu doktorskiego, na proponowany temat oraz wyraził zgodę na funkcję promotora.  

Dr inż. G. Górski również wyraził zgodę na pełnienie funkcji promotora pomocniczego. 

16.10.2018r. odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym mgr inż. M. Wojsa wygłosił referat 

pt. „Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych”, w któ-

rym przedstawił cele, główne tezy pracy i zadania do wykonania. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o powołaniu na promo-

tora prof. Zb. Suszyńskiego i promotora pomocniczego dr. inż. G. Górskiego. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora prof. Zb. Suszyńskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 12 - - 

Uchwała nr 29/2018r. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o powołaniu na promotora pomocniczego dr. inż. G. Górskiego. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 12 - - 

Uchwała nr 29/2018r. 

 

Prodziekan M. Maliński poprosił członków RN o głosowanie nad uchwałą o wszczęcie przewodu 

doktorskiego mgr. inż. M. Wojsy. 

 

Głosowanie tajne Rady Naukowej o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. M.Wojsy. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

14 12 12 12 - - 

Uchwała nr 29/2018r. 

 

Członkowie Rady Naukowej WEiI poparli wniosek prodziekana M. Malińskiego o podjęcie 

uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Wojsy pt. „Metoda silnego  

zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych” (dziedzina nauki techniczne, 

dyscyplina informatyka) oraz powołaniu na promotora prof. Zb. Suszyńskiego i na promotora po-

mocniczego dr. inż. G. Górskiego.  

  

Powołanie Komisji doktorskiej i Komisji egzaminacyjnych odbędzie się na posiedzeniu Rady  

Wydziału, gdy będą powoływani recenzenci. 

 

Ad.2. Dziekan. G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału ankietę dyscyplin naukowych  

Wydziału. Poinformował również, że Prorektor W. Gulbiński skierował do nas prośbę o zestawie-

nie najlepszych publikacji za lata 2013-2017. 

Na potrzeby Wydziału wykonano zestawienie publikacji za okres od 2017 roku do dnia dzisiejsze-

go. Bazowano na bazie Scopus. Zestawienie przedstawia potencjał publikacyjny pracowników 

Wydziału. Przed nami przypisanie do dyscyplin naukowych, wybór dyscypliny którą chcielibyśmy 

ewaluować.  



 

Dyskusja: 

Prof. K. Wawryn: 

- przed nami stoi duże wyzwanie, 

- będą decydowały rankingi w danej dyscyplinie, 

- czy możemy zasilić nasze dyscypliny osobami z innych wydziałów, 

- dotacja dydaktyczna zależy od spraw naukowych. 

Prof. W. Janke: 

- jaką punktację przyjąć, aby dobrze wypaść, 

- jest dużo nieścisłości z czasopismami z listy A i B, 

- powinniśmy mieć możliwość przystosowania się do nowych przepisów, 

- jest wiele niepewności. 

Prof. G. Bocewicz: 

- podejmujemy decyzje w warunkach niepewności, 

- mamy aktualną listę publikacji i dorobek z poprzednich lat. 

Prof. R. Suszyński: 

- pracownicy składają oświadczenia w sprawie dyscypliny do 30.11.2018r. 

Prof. A. Wiliński: 

- co do wykazu czasopism mamy niepewność, 

- lista czasopism ogłoszona będzie w styczniu 2019r., 

- motywacja pracowników do pisania artykułów poprzez monitorowanie postępów w pisaniu arty-

kułu. 

Prof. K. Wawryn: 

- ustawa wchodzi w życie od 2018r. do 2023r.- w tym okresie mogą nastąpić zmiany, 

- jak będzie wyglądała sytuacja osób, które nie będą się liczyły do dyscypliny wskazanej? 

- każda dyscyplina powinna mieć szansę.  

 

Ad.3. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału o decyzji Komisji Doktorskiej  

o skierowaniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Wojszczyka pt. „Model 

oceny jakości implementacji wzorców projektowych”.  

 

Przewodniczący Komisji Doktorskiej prof. Krzysztof Wawryn poinformował członków Rady Wy-

działu, że Pan mgr inż. R. Wojszczyk spełnił wszystkie wymagania wynikające z ustawy, zdał eg-

zaminy doktorskie, otrzymał pozytywne recenzje rozprawy. W dniu dzisiejszym, przed Radą Wy-

działu odbyło się spotkanie Komisji Doktorskiej w dyscyplinie Informatyka. 

 

Komisja Doktorska przyjęła rozprawę doktorską mgr. inż. R. Wojszczyka, dopuściła ją do publicz-

nej obrony i wyznaczyła termin obrony na 27.11.2018r. o godz. 10
30

 w sali 119A. 

Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału o przesunięciu Rady Wydziału  

z dnia 20.11.2018r. na dzień 27.11.2018r. Przesunięcie terminu RW związane jest z terminem 

obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. R. Wojszczyka. 

 

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

 

Ad.1. Prodziekan poprosił Panią dr inż. Katarzynę Jagodzińską-opiekunkę praktyk studenckich kierunku 

EiT i Pana dr inż. Dariusza Gretkowskiego-opiekuna praktyk studenckich kierunku Informatyka  

o przedstawienie sprawozdań z realizacji praktyk zawodowych studentów w roku akademickim 

2017/2018. 

Pani dr inż. K. Jagodzińska omówiła praktyki zrealizowane przez studentów kierunku EiT.  

Na dzień 18.10.2018r, praktykę zrealizowało 6 studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia, z czego dwie osoby zostały zwolnione z obowiązku odbywania praktyk ze 

względu na zatrudnienie na stanowisku zgodnym z zadaniami realizowanymi podczas praktyk. 
Spośród studentów skierowanych na praktykę, trojgu z nich praktyka ta zakończyła się ofertą stałej 

pracy zarobkowej. Wszyscy studenci byli zadowoleni z odbytych praktyk. Po przedstawieniu kom-

pletu wymaganych dokumentów uzyskali zaliczenie.  

Firmy, które przyjęły na praktykę studentów prowadzą działalność w branży elektronicznej, infor-

matycznej i automatyki przemysłowej: GlobalLogic, NordGlass sp. z.o.o, Muller Technik sp. z.o.o, 

Telewizja Kablowa sp. z o.o. oraz SC EKO sp. z.o.o. 

 



 

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych studentów kierunku Informatyka przedstawił Pro-

dziekan ds. Kształcenia dr inż. Wiesław Madej w zastępstwie za opiekuna praktyk studenckich  

Pana dr. inż. D. Gretkowskiego.  

Do 14.10.2018r. praktykę zrealizowało 89 na 100 studentów 6 semestru, w tym 74 na 83 studentów 

6 semestru studiów stacjonarnych, 15 na 17 studentów studiów niestacjonarnych. Wcześniejszą 

praktykę w roku 2017 (po 4 semestrze) zrealizowało 12 osób. Dodatkowo 1 student 4 semestru stu-

diów stacjonarnych rozpoczął praktykę we wcześniejszym terminie (2018), ale się jeszcze nie roz-

liczył. Dwadzieścia osób zostało zwolnionych z obowiązku odbywania praktyk ze względu na za-

trudnienie na stanowisku zgodnym z zadaniami realizowanymi podczas praktyk-7 osób/studia sta-

cjonarne i 13 osób studia niestacjonarne. Większość studentów odbywało praktyki w Koszalinie 

lub okolicach, ale również w Słupsku, Miastku. Studenci sami decydowali o firmie w której reali-

zowali praktykę. 

 

Zgodnie z regulaminem praktyk, pracodawcy muszą ocenić wykonywaną pracę studentów ramach 

odbywanej praktyki.   

 

Prodziekan, W. Madej poinformował członków Rady Wydziału, że szczegółowe sprawozdania 

z praktyk studenckich dostępne są na stronie internetowej Wydziału. 

 

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w roku akademickim 2018/2019: 

- zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników technicznych i zewnętrznych  

- Maciej Bączek, mgr inż. - 60 godz 

- Bartosz Poletajew, mgr inż. - 90 godz 

- Szymon Romańczuk, inż. - 5 godz 

- Mateusz Wojciechowski, inż. - 10 godz 

 

- prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum. 

- Krzysztof Bzdyra, dr inż. - 404 godz 

- Aneta Hapka, dr inż. - 315 godz 

- Paweł Poczekajło, mgr inż. - 415 godz 

- Zbigniew Suszyński, prof. dr hab. inż. - 443 godz 

- Robert Świta, dr inż. - 305 godz 

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

- Antoni Wiliński, prof. dr hab. inż. - 310 godz 

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

technicznych i zewnętrznych oraz na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekra-

czającym ¼ i ½ pensum w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. 

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała z dnia 23.10.2018r.  

 

Ad.3. Brak wniosków od kierowników katedr o zgodę na prowadzenie wykładów w sem. zimowym roku  

akademickiego 2018/2019 przez osoby nie posiadające stopnia doktora. 

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 9 tematów INF/mgr.  

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

 

 



 

Ad.5. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

Prodziekan, W. Madej poinformował członków Rady Wydziału o wynikach ankietyzacji przepro-

wadzonej na WEiI w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 na kierunkach  

Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.  

W ankietyzacji oceniono zajęcia na poszczególnych kierunkach: 

-Informatyka 150 zajęć (w tym14 na studiach III stopnia), 

-Elektronika i Telekomunikacja 43 zajęcia (w tym10 na studiach III stopnia). 

Wyniki ankietyzacji trudno jest ocenić. Kolejny raz zbyt mała liczba studentów wzięła udział  

w ankiecie przez co wyniki nie są miarodajne. Samorząd Studentów powinien zachęcić studentów 

do udziału w ankietyzacji i wyjaśnić rolę ankietyzacji w procesie dydaktycznym. 

 

Ad.6. Zatwierdzenie zmian siatki na studiach doktoranckich. 

Kierownik Studiów doktoranckich, prof. Włodzimierz Janke, przedstawił członkom Rady Wydzia-

łu zmienioną siatkę godzin na studiach doktoranckich. Zmiana polega na zmianie przedmiotu pro-

wadzonego w semestrze drugim: 

- był prowadzony przedmiot - „Nowe technologie w układach i systemach w.cz.”, 

- będzie prowadzony przedmiot - „Zastosowanie matematyki w technice II”. 

 

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

tej zmiany.  
 

Głosowanie jawne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała nr 30/2018r. 

 

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

ranckich dla dyscyplin Elektronika i Informatyka obowiązującą od roku akademickiego 2018/2019. 

 

Sprawy różne  

 

Dziekan, G. Bocewicz: 

- 30.11.2018r. upływa termin składania wniosków o odznaczenia resortowe i państwowe, 

- wnioski powinny wpłynąć na Radę Wydziału 27.11.2018r. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


