
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 22.11.2016r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 
 

 Sprawy kadrowe 

1. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Kate-

drze Elektroniki. 

2. Zaopiniowanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń resortowych oraz odznaczeń państwo-

wych. 

Sprawy dydaktyczne 

1. Przyjecie sprawozdań z realizacji praktyk studenckich – opiekunowie praktyk: 

- M. Rajewska – Informatyka 

- K. Jagodzińska - Elektronika 

2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

3. Ocena osiągnięcia założonych efektów kształcenia na kierunkach. 

4. Zgoda na zlecenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku 

akad. 2016/2017 na podstawie wniosków kierowników katedr. 

 

Sprawy różne 

- Informacja o seminariach naukowych Wydziału. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.11.2016r. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 24 

 

 

Sprawy kadrowe - Zagadnienie referował Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. G. Bocewicz. 

 

Ad.1.  Dziekan poinformował członków Rady, że w dniu 22.11.2016 r., zebrała się Komisja Konkursowa w 

sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroniki. Ko-

misja po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs jednomyślnie zareko-

mendowała zatrudnienie mgr. inż. Marcina Walczaka na stanowisko asystenta. 

Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie zatrudnienia na stanowisku asystenta, 

mgr. inż. Marcina Walczaka w Katedrze Elektroniki od 01.12.2016 r.  

Profesor Włodzimierz Janke, opiekun naukowy Pana Walczaka poinformował członków Rady Wydzia-

łu o pracy naukowej doktoranta - M. Walczak ukończył studia doktoranckie, ale potrzebuje około 2-3 

miesięcy do ukończenia pisania rozprawy doktorskiej.  

Prof. W. Janke prosił członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o zatrudnienie.  

 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie poparli 

wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta, mgr. inż. Marcina Walczaka w Katedrze Elektroniki od 

01.12.2016 r 

Głosowanie tajne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 
26 24 24 24 - - 

Uchwała nr 28/2016r. 

 

 



Ad.2. Dziekan poinformował członków Rady Wydziału o braku wniosków dotyczących nadania odzna-

czeń resortowych oraz odznaczeń państwowych. 

 

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

 

Ad.1. Prodziekan poprosił Panią dr. inż. Katarzynę Jagodzińską, opiekunkę praktyk kierunku EiT, o przed-

stawienie sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych studentów w roku akademickim 

2015/2016. 

Pani dr inż. K. Jagodzińska omówiła praktyki zrealizowane przez 27 studentów trzeciego roku z kie-

runku EiT, na specjalności Systemy Automatyki i Optoelektronika. Praktyki w większości realizo-

wane były w Koszalinie lub okolicach. Studenci sami decydowali o firmie w której realizowali prak-

tykę. W większości jednak były to firmy, z którymi Wydział Elektroniki i Informatyki podpisał 

umowę o współpracy. Firma GlobaLogic zaproponowała najlepszym praktykantom płatny staż. Inne 

firmy zaproponowały naszym studentom zatrudnienie. Wszyscy studenci skierowani na praktykę 

uzyskali zaliczenie. 

 

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych studentów kierunku Informatyka przedstawił Pro-

dziekan ds. studenckich dr inż. Robert Berezowski w zastępstwie za opiekuna praktyk Panią dr inż. 

Magdalenę Rajewską. Praktyki zaliczyło 82 studentów studiów stacjonarnych i 13 studentów stu-

diów niestacjonarnych trzeciego roku studiów. Studenci w większości odbywali praktyki w Koszali-

nie, ale również w firmie z Warszawy. Studenci sami decydowali o firmie, w której realizowali prak-

tykę. W większości jednak były to firmy, z którymi Wydział Elektroniki i Informatyki podpisał 

umowę o współpracy: GlobalLogic, Transition Technologies-Managed Services, Next Level czy 

14B sp.z.o.o. 19 studentów nie zaliczyło praktyki, ale prawdopodobnie było to związane z niezali-

czeniem przez te osoby semestru. 

 

Prodziekan dr inż. W. Madej poinformował członków Rady Wydziału, że szczegółowe sprawozda-

nia dostępne są na stronie internetowej Wydziału. 

 

Ad. 2. Prodziekan dr inż. W. Madej poinformował członków Rady Wydziału o braku tematów prac dyplo-

mowych do zatwierdzenia. 

 

Ad.3. Prodziekan przedstawił wyniki analizy Arkuszy Oceny Osiągnięcia założonych Efektów Kształcenia 

na wszystkich kursach realizowanych w roku akademickim 2015/2016. Wszystkie efekty kształcenia 

zostały osiągnięte. Przedstawiono również uwagi poprawiające skuteczność osiągania założonych 

efektów kształcenia. 

 

Ad.4. Wpłynął wniosek od kierownika Katedry Elektroniki o zgodę na prowadzenie zajęć ponadwymiaro-

wych w wymiarze przekraczającym ¼ pensum w roku akademickim 2016/2017 przez:  

- prof. B. Andriyevskyy – 315 godz. 

- dr inż. R. Arsoba – 385 godz. 

- prof. Z. Banaszak – 370 godz. 

- dr inż. G. Górski – 355 godz. 

- prof. M. Kitliński – 358 godz. 

- dr inż. J. Kraśniewski – 386 godz. 

- dr inż. P. Skrobanek – 375 godz. 

- dr inż. R. Suszyński – 425 godz. 

- dr inż. R. Świta – 480 godz. 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 25 25 25 - - 
Uchwała z dnia 22.11.2016r.  

 

Sprawy różne  
 

Prof. M. Maliński  

- poinformował członków Rady Wydziału o seminariach naukowych, które będą odbywały się od m-ca 

listopada 2016 r., we wtorki od godz. 12
00 

w sali 119A. 

- pierwsze seminarium 29.11.2016r. dr inż. Anety Hapka – tytuł prezentacji: „Ocena możliwości im-

plementacji półanalitycznych algorytmów splotowych w realizacji cyfrowego sterowania przekształt-

ników mocy”.  

- następne seminarium 06.12.2016r. dr inż. Piotra Pawłowskiego – tytuł prezentacji: „Zastosowanie 

memrystorów w układach wielkiej skali integracji”. 

Prof. G. Bocewicz  



- plan zajęć został dostosowany do seminariów tak, aby pracownicy mogli uczestniczyć w Seminariach 

Wydziałowych. 

Mgr inż. W. Sokołowski  

- przypomniał członkom Rady Wydziału o dokładnym wpisywaniu danych do systemu Ankieta Jed-

nostki za lata 2013-2016. Wprowadzanie nieprawdziwych danych może skutkować zmniejszeniem 

dotacji. System funkcjonuje od 2012 roku i dane dotyczyły tylko studentów. Obecnie dane dotyczą 

również spraw naukowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzanie dokładnych danych 

dotyczących publikacji pracowników Wydziału i danych dotyczących zatrudnienia – liczba N. 

Prof. A. Patryn  

-  należy uważnie wprowadzać dane w systemie PBN. Należy wypełniać maksymalną ilość pozycji. 

Prof. M. Maliński  

- apeluje o wprowadzenie danych dotyczących publikacji za 2016 rok. W systemie PBN wprowadzono 

tylko 36 publikacji, natomiast na zebranych wykazach z Katedr i Zakładów publikacji wykazano ok. 

90 pozycji. Profesor Maliński przypomniał również, że przygotowujemy wniosek do Centralnej Ko-

misji ds. Stopni i Tytułów naukowych o uzyskanie uprawnień do habilitacji w dyscyplinie Elektroni-

ka. 

Mgr inż. W. Sokołowski  

- termin złożenia Ankiety Jednostki to koniec marca 2017 roku. 

Prof. H. Budzisz  

- czy zmiana sposobu finansowania Uczelni wpłynie na poprawę czy pogorszenie finansowania? 

Prof. G. Bocewicz  

- sprawa podziału algorytmu środków jest poruszana na Senacie i prawdopodobnie będzie mniej środ-

ków na dotację dydaktyczną. 

Prof. K. Wawryn  

- na Senacie Rektor przedstawił kluczową zmianę w algorytmie podziału środków, jaką wprowadzi 

MNiSW – to optymalny wskaźnik dla SSR (Student Staff Ratio), który określa stosunek liczbowy ka-

dry do studentów i wynosić będzie 1 do 11-13. Obecnie na Uczelni wskaźnik wynosi 12, ale każdego 

roku przyjmujemy ok. 1 tyś. studentów mniej i to jest dla nas groźne. 

Prodziekan R. Berezowski  

- poinformował o działalności facebooka. Profil jest publiczny i zamieszczane są na nim wiadomości 

oficjalne. Jest to miejsce gdzie wiadomości są umieszczane w pierwszej kolejności, 

 - wkrótce pojawi się nowa odsłona strony wydziałowej i będzie prośba o zgłaszanie uwag i komenta-

rzy, 

- 23.11.2016r. o godz 13
30

 Instytut Wzornictwa organizuje spotkanie z przedstawicielem WEiI, w celu 

nawiązania współpracy pomiędzy Wydziałami, 

- 15.12.2016r. w godz 17
00

 – 21
00

 w Galerii Kosmos, Samorząd Studentów Wydziału organizuje turniej 

kręgli „MK Bowling” – kadra kontra studenci, 

- przypomina o stronie Absolwenci WEiI na stronie internetowej Wydziału i prosi wszystkich pracow-

ników Wydziału o promocję tej strony.  

Prodziekan W. Madej 

- 31.03.2017r. V Liceum Ogólnokształcące organizuje dzień z Informatyką. Będziemy brać w nim 

udział i prowadzić zajęcia promocyjne. 

Dr inż. A. Hapka – pełnomocnik ds. promocji 

- prosi o podpowiedzi – jak nawiązać widoczny i dostrzegalny kontakt z rodzicami naszych przyszłych 

studentów na Wydziałowej stronie internetowej, 

Prof. R. Suszyński 

- Akademia Pomorska w Słupsku uzyskała dotacje na utworzenie nowych kierunków, w tym na Infor-

matykę. W przyszłym roku możemy stracić studentów z tamtego rejonu, 

G. Wołos – przewodniczący Samorządu Studentów WEiI 

- prosi o pomoc w organizacji Majówki Wydziałowej, 

Prodziekan R. Berezowski 

- Rektor Królikowski zamierza ograniczyć organizację majówek na Uczelni. Może będzie zorganizo-

wana tylko jedna majówka ogólnouczelniana lub w nowej formie zaproponowanej przez Rektorat. 

  

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

Dziekan 

 

 

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


