
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 27.10.2020r. 

 

 

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 eSe-

sja.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. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych. 

2. Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nieposiadających stopnia doktora 

3. Zgoda na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku  

akademickim 2020/2021 na podstawie wniosków kierowników katedr. 

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

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

2. Informacja dot. Harmonogramu posiedzeń RW w roku akademickim 2020/2021. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27.10.2020r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 19 

 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz powitał obecnych członków Rady Wydziału i przedstawił plan 

posiedzenia Rady. 

 

 

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

 

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

umowę zlecenie pracownikom technicznym i zewnętrznym w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2020/2021: 

- mgr inż. Maciej Bączek – 135 godz. 

- mgr inż. Daniel Czyczyn-Egird - 30 godz. 

- mgr inż. Damian Giebas - 40 godz. 

- dr Małgorzata Jucha - 45 godz 

- mgr inż. Patryk Kryszewski - 30 godz. 

- mgr inż. Robert Oleśkiewicz – 15 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 60 godz. 

- mgr inż. Michał Statkiewicz – 60 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 140 godz. 



 

 

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

technicznych i zewnętrznych.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 18 18 18 - - 

Opinia RW z dnia 27.10.2020r.  

 

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

zatwierdzili wnioski kierowników katedr na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pra-

cowników technicznych i zewnętrznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.  

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

akademickiego 2020/2021 przez osoby nieposiadające stopnia doktora: 

- mgr inż. Dariusz Bernatowicz - 55 godz. 

- mgr inż. Daniel Czyczyn-Egird - 15 godz. 

- mgr inż. Józef Jasiulewicz - 75 godz. 

- mgr inż. Paweł Koziołko - 50 godz. 

- mgr inż. Patryk Kryszewski - 15 godz. 

- mgr inż. Marcin Nowacki - 15 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 20 godz. 

- mgr inż. Wojciech Sokołowski - 30 godz. 

- mgr inż. Michał Statkiewicz - 20 godz. 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski na prowadzenie wykładów przez pracowników 

nieposiadających stopnia doktora.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 18 18 18 - - 

Opinia RW z dnia 27.10.2020r.  

 

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

zatwierdzili wnioski o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracowników nieposiadających 

stopnia doktora w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.  

 

Do głosowania elektronicznego dołączył dr hab. inż. Robert Suszyński. 

 

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

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2020/2021: 

- dr inż. Robert Arsoba - 710 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - 375 godz. 

- dr inż. Dariusz Gretkowski - 560 godz. 

- dr inż. Magdalena Rajewska - 559 godz. 

- dr inż. Paweł Skrobanek - 405 godz. 

- dr hab. inż. Adam Słowik - 485 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - 288 godz. 

- dr inż. Robert Świta - 380 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymia-

rze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2020/2021.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 19 19 19 - - 

Opinia RW z dnia 27.10.2020r.  



 

 

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 2020/2021. 

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

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

sję Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 16 tematów INF/mgr.  

W trakcie akceptacji są 2 tematy INF/mgr. i 1 temat INF/inż. 

Tematy prac dyplomowych zgłoszone zostały przez pracowników Katedry Inżynierii Komputero-

wej i Zakładu Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 19 19 19 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

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

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

studentów na rok akademicki 2020/2021: 

- pracownicy wyjeżdżali z wykładami do szkół ponadgimnazjalnych do m-ca lutego 2020r., 

- prowadzono akcję rekrutacyjną i promocyjną Wydziału w mediach społecznościowych. 

 

Wyniki rekrutacji na dzień 30.09.2019r.: 

- INF/inż. - 120 osoby/studia stacjonarne, 

- INF/inż. - 28 osób/studia niestacjonarne, 

- INF/mgr. - 8 osób/ studia stacjonarne, 

- INF/mgr. - 8 osób/ studia niestacjonarne, 

- EIT/inż. - 13 osób/studia stacjonarne. 

Studenci pochodzą głównie z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prodziekan  

R. Berezowski przedstawił również wyniki rekrutacji na Uczelni.  

Szczegółowa informacja o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału. 

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

Wydziału w roku akademickim 2020/2021 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  
1. Dr inż. B. Strzeszewski - przedstawił wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w semestrze letnim 

roku akademickiego 2019/2020. 

W ankiecie wzięło udział 98 studentów z kierunku Informatyka i 4 osoby z kierunku Elektronika  

i Telekomunikacja: 

Ankieta zawierała 17 pytań.  

Słabo wypadło zrozumienie pytań przez studentów:  
- adekwatność uzyskiwanych kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy, 

- funkcjonalność i dostępność witryny USOSweb. 

Ankieta zawierała również ocenę zajęć prowadzonych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku 

akademickiego 2019/2020. W ankiecie wzięło udział 46 studentów. Ocenili przedmioty na 

kierunku Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja I i II stopnia.  

Szczegółowa informacja o ankietyzacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału. 

 

2. Dr inż. K. Bzdyra: 

- 15.10.2020r. odbyła się KKSiMPN: konferencja została przeniesiona z m-ca maja na m-c 

październik i odbyła się zdalnie, 



 

 

- wpłynęło 15 prac z 7 ośrodków - prezentacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji,  

- po raz pierwszy konferencja otrzymała dofinansowanie z MNiSW, 

- studenci WEiI brali udział w konferencji. 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


