
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 22.10.2019r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 

Sprawy kadrowe - dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

 

1. Opinia RW w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy mgr. inż. J. Jasiulewicza. 

2. Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Oceniającej. 

Sprawy dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Bogdan Strzeszewski 

1. Uchwała RW w sprawie zmiany składu Komisji Programowej kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 

2. Przyjęcie sprawozdań z realizacji praktyk studenckich, 

opiekunowie praktyk: 

- D. Gretkowski – Informatyka 

- K. Jagodzińska – Elektronika. 

3. Wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych. 

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

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

pensum w roku akademickim 2019/2020.  

6. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

7. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.10.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

23 18 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK powitał obecnych członków Rady Wydziału, przed-

stawił plan posiedzenia Rady. 

 

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

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek mgr. inż. Józefa Jasiulewi-

cza z prośbą o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Systemów Cyfrowe-

go Przetwarzania Sygnałów. Pan mgr inż. J. Jasiulewicz uzyskał prawa emerytalne i w związku  

z tym złożył wniosek o dalsze zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika katedry SCPS prof. K.Wawryna. 

 

Dyskusja: 

Prof. K. Wawryn: 

- wysoko ocenił pracę dydaktyczną mgr. inż. J. Jasiulewicz,  

- posiada ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie-pracował w biurze konstrukcyjnym Tepro 

gdzie zajmował się systemami automatyki i systemami mikroprocesorowymi, 

- prosi członków RW o wydanie pozytywnej opinii w sprawie zatrudnienia mgr. inż. J. Jasiulewi-

cza. 



 

 

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

wisku starszego wykładowcy mgr. inż. J. Jasiulewicza w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwa-

rzania Sygnałów.  

 

Głosowanie tajne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 18 - - 

Opinia RW z dnia 22.10.2019r. 

 

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

trudnienie mgr. inż. J. Jasiulewicza na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Systemów 

Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.  

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału o zmianie składu Komisji Ocenia-

jącej i Komisji Konkursowej.  

Zmiana składu komisji następuje w związku ze zmianą kierownika Katedry Inżynierii Komputero-

wej. W składzie w/w komisji dr. hab. inż. Henryka Budzisza zastąpi dr hab. inż. Adam Słowik no-

wy kierownik Katedry.  

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji członkowie Rady Wydziału przystąpili do głosowania 

nad nowym składem Komisji Oceniającej i Komisji Konkursowej.  

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 18 - - 

Uchwała nr 18/2019r. 

 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału powołali do składu 

Komisji Oceniającej i Komisji Konkursowej dr. hab. inż. Adama Słowika, prof. PK. 

 

Skład Komisji Oceniającej: 

1. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK -przewodniczący 

2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

4. dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK 

5. prof. dr hab. Mirosław Maliński 

6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński 

7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

 

Skład Komisji Konkursowej: 

1. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK -przewodniczący 

2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak 

3. dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK 

4. prof. dr hab. Mirosław Maliński 

5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński 

6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

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

Ad.1. Prodziekan, B. Strzeszewski poinformował członków Rady Wydziału o zmianie składu Komisji 

Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja: 

- dr. inż. Wiesława Madeja zastąpi dr inż. Bogdan Strzeszewski, 

- prof. Włodzimierza Janke zastąpi dr inż. Aneta Hapka. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji członkowie Rady Wydziału przystąpili do głosowania 

nad nowym składem Komisji Programowej.  

 

 

 



Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 18 - - 

Uchwała nr 19/2019r. 

 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału powołali do składu 

Komisji Programowej dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja dr inż. Anetę Hapka i dr. inż. 

Bogdana Strzeszewskiego. 

 

Skład Komisji Programowej dla kierunku EiT 

1. prof. dr hab. Aleksy Patryn - przewodniczący 

2. dr inż. Aneta Hapka 

3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

4. prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy 

5. dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK 

6. dr inż. Jarosław Kraśniewski 

7. dr inż. Bogdan Strzeszewski 

8. przedstawiciel studentów 

 

Ad.2. Prodziekan B. Strzeszewski poprosił Panią dr inż. Katarzynę Jagodzińską-opiekunkę praktyk stu-

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

runku Informatyka o przedstawienie sprawozdań z realizacji praktyk zawodowych studentów w ro-

ku akademickim 2018/2019. 

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

Na dzień 15.10.2019r, praktykę zrealizowało 4 studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia, z czego jedna osoba została zwolniona z obowiązku odbywania praktyk ze 

względu na zatrudnienie na stanowisku zgodnym z zadaniami realizowanymi podczas praktyk. 

Studenci skierowani na praktykę odbywali ją w okresie wakacyjnym tj. w miesiącu lipcu i sierpniu. 

Miejsca odbywania praktyk usytuowane były na terenie województwa Zachodniopomorskiego. 

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

matycznej i automatyki przemysłowej. Wszyscy studenci byli zadowoleni z odbytych praktyk. Po 

przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów uzyskali zaliczenie. 

 

Pan dr inż. D. Gretkowski omówił praktyki zrealizowane przez studentów kierunku Informatyka. 

Do 15.10. 2019r. praktykę zrealizowało 73 na 80 studentów 6 semestru. W tym 50 na 56 studentów 

studiów stacjonarnych, 23 na 24 studentów studiów niestacjonarnych. Do dnia dzisiejszego 3 osoby 

nie zaliczyły praktyk. 

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

matycznej i automatyki przemysłowej. Studenci odbywali praktyki w miejscowościach na terenie 

województwa zachodniopomorskiego 57 osób (78,09%), pomorskiego 9 osób (12,32%) wielkopol-

skiego 3 osoby (4,11%), Niemiec 3 osoby (4,11%) oraz kujawsko-pomorskiego 1 osoba 

(1,37%).Większość studentów realizowała praktykę zawodową w Koszalinie. Praktyki realizowane 

były zarówno z zakładach pracy zalecanych przez Wydział Elektroniki i Informatyki jak również 

studenci dokonywali swojego wyboru zakładu pracy. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski poinformował członków Rady Wydziału, że szczegółowe sprawozda-

nia z praktyk studenckich dostępne są na stronie internetowej Wydziału. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji członkowie Rady Wydziału przystąpili do głosowania 

nad przyjęciem sprawozdań z realizacji praktyk przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjo-

narnych. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 18 - - 

Opinia RW z dnia 22.10.2019r. 

 

Ad.3. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o powierzenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie 

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

- dr inż. Leszek Bychto – 13 godz. 



- mgr inż. Patryk Kryszewski - 15 godz 

 

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

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

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 18 - - 

Opinia RW z dnia 22.10.2019r.  

 

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.4. Wpłynął wniosek od kierownika katedry na prowadzenie wykładów w sem. zimowym roku aka-

demickiego 2019/2020 przez osobę nie posiadającą stopnia doktora: 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 25 godz 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wniosek o powierzenie prowadzenia wykładów przez pra-

cownika nie posiadającego stopnia doktora w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 17 - 1 

Opinia RW z dnia 22.10.2019r.  

 

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

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracownika nie posiadającego stopnia doktora w sem. 

zimowym roku akademickiego 2019/2020.  

 

Ad.5. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

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

 - prof. dr hab. inż. Bohdan Andriyevskyy - 245 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - 270 godz. 

- prof. dr hab. inż. Volodymyr Khhadzynov - 395 godz. 

- prof. dr hab. Aleksy Patryn - 243 godz.  

- dr inż. Paweł Poczekajło - 405 godz. 

- dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK - 335 godz. 

- dr inż. Rafał Wojszczyk - 309 godz. 

 

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

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

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 18 - - 

Opinia RW z dnia 22.10.2019r.  

 

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.6. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, B. Strzeszewski przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komi-

sję Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 4 tematy INF/mgr.  

 

 

 

 



Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

23 18 18 18 - - 
Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili przedstawione tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY. 

 

Ad.7. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski poinformował członków Rady Wydziału o wynikach ankietyzacji 

przeprowadzonej na WEiI w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach  

Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.  

W ankietyzacji na 230 wszystkich zajęć oceniono:  

-na kierunku Informatyka 80 zajęć, 

-na kierunku Elektronika i Telekomunikacja 40 zajęć. 

Ocenione zajęcia otrzymały pozytywną ocenę. 

Procentowy udział studentów w ankietyzacji wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. Jednak nadal 

zbyt mała liczba studentów wzięła udział w ankiecie. Samorząd Studentów powinien zachęcić stu-

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

Z wynikami ankietyzacji każdy może się zapoznać na stronie USOS web. 

 

Sprawy różne  

 

Dziekan, G. Bocewicz: 

- 29.11.2019r. upływa termin składania wniosków o odznaczenia resortowe i państwowe. 

Prodziekan, M. Maliński: 

- 24.10.2019r. upływa termin składania wniosków na zakup aparatury z Rezerwy Dziekana, 

- 25.10.2019r. komisja dziekańska rozpatrzy wnioski i dokona podziału środków, 

- zmieniły się zasady finansowania badań naukowych zgodnie z Ustawą 2.0,  

- obecnie są to środki z subwencji i przyznawane zostaną w styczniu 2020r. tylko na rok kalenda-

rzowy, 

- zespoły muszą przygotować wnioski o finansowanie tematów badawczych, 

- zgłoszone tematy do końca tego roku muszą być pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową 

Dyscypliny, 

- od m-ca października ruszają Seminaria Wydziałowe. 

Prof. A. Patryn: 

- zwraca się z prośbą o przygotowanie artykułów do Zeszytów Naukowych WEiI, 

- w planie wydawniczym na 2019r. ujęty jest jeszcze jeden tom. 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


