
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 26.10.2021r. 

 

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 kadrowe – Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof.PK 

1. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu dr. inż. Walerego Susłowa w Katedrze Inżynierii Komputerowej,  

na ½ etatu. 

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 różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.10.2021r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 15 
 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz prof. PK poinformował członków RW, że kapituła Zachodnio-

pomorskiego Klubu Liderów Nauki uhonorowała dr. hab. inż.  Adama Słowika, prof. PK za osiągnięcia  

w naukach technicznych – „Inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowa-

nia”.  

Prof. Adam Słowik został jednym z dziewięciu laureatów edycji konkursu Zachodniopomorskie Noble 

2021. 

Dziekan, Grzegorz Bocewicz przedstawił plan posiedzenia Rady. 

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

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o zatrudnienie 

dr. inż. Walerego Susłowa na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Kompute-

rowej.   

 Dr inż. W. Susłow uzyskał uprawnienia emerytalne i w związku z tym złożył wniosek do Rektora  

o ponowne zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu, na okres jed-

nego roku od 01.11.2021r. 

 Wniosek dr. inż. W. Susłowa został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry Inżynierii 

Komputerowej dr. inż. Piotra Ratuszniaka. 

 

Dziekan, G. Bocewicz: 

- dr inż. W. Susłow jest wieloletnim pracownikiem Wydziału, 

- posiada doświadczenie pedagogiczne, 

- poprosił członków RW o pozytywne głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. inż. W. Susłowa. 

 



 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, dziekan G. Bocewicz wnioskował do członków  

Rady Wydziału o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. inż. W. Susłowa na stanowisku 

starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 15 15 15 - - 

Opinia RW z dnia 26.10.2021r. 

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

trudnienie dr. inż. W. Susłowa na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu, na okres 

jednego roku od 01.11.2021r. w Katedrze Inżynierii Komputerowej Politechniki Koszalińskiej. 

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. Emilia Mazuń - 30 godz. 

- mgr inż. Eryk Szwarc - 55 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 15 14 14 - - 

Opinia RW z dnia 26.10.2021r. 

 

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. Eryk Szwarc - 25 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 15 14 14 - - 

Opinia RW z dnia 26.10.2021r. 

 

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

o powierzenie prowadzenia wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora  

w semestrze 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: 

 - prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - 373 godz. 

- dr inż. Robert Świta - 400 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 15 14 14 - - 

Opinia RW z dnia 26.10.2021r. 

 

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 przez Komisję Programową  i członków 

Rady Wydziału tematy prac dyplomowych w systemie APD - 23 tematy INF/mgr. oraz 1 temat 

EiT/inż. 

Od miesiąca października tematy prac dyplomowych są zatwierdzane w nowym systemie APD 

(Archiwum Prac Dyplomowych).  

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 15 14 14 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Sprawy różne 

dr inż. K. Jagodzińska: 

- system APD jest jedynym systemem do procedowania prac dyplomowych, dlatego należy czę-

sto logować się aby zatwierdzać prace dyplomowe, 

- prosi o przekazywanie informacji od studentów o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ponieważ 

mamy obowiązek raportowania o zakażonych studentach i pracownikach w każdy poniedziałek 

do 1530. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

                Dziekan 

 

 

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


