
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 21.11.2017r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 

 

Sprawy naukowe – prodziekan prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński. 

1. Opinia RW w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr. inż. Marcinowi Walczakowi. 

 

 Sprawy kadrowe – Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz. 

2. Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy  

w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

3. Zaopiniowanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń resortowych oraz odznaczeń państwowych. 

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

2017/2018 na podstawie wniosków kierowników katedr. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.11.2017r. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 22 

 

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

przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

 

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

ski. 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału, że do Biura Dziekana wpłynął 

wniosek Pana mgr. inż. Marcina Walczaka dotyczący przyznania mu stypendium doktorskiego na 

okres 12 m-cy w związku z realizacją przewodu doktorskiego otwartego 20.01.2015r. 

 

Prof. W. Janke, promotor mgr. inż. M. Walczaka, pozytywnie ocenił prośbę doktoranta.  

Wysoko ocenił postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Poinformował członków Rady 

Wydziału, że obrona pracy odbędzie się z końcem roku akademickiego 2017/18. 

 

Dyskusja: 

Prof. K. Wawryn - jeżeli doktorant ma otwarty przewód doktorski, wykazał duży postęp w pracy 

naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, to członkowie Rady Wydziału powinni poprzeć 

wniosek mgr. inż. M. Walczaka. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji, prof. M. Maliński poprosił członków Rady Wydziału  

o głosowanie w sprawie przyznania stypendium doktorskiego Panu mgr. inż. M. Walczakowi na 

okres 12 m-cy.  



 

Członkowie Rady Wydziału poparli wniosek prof. M. Malińskiego o przyznaniu  

stypendium doktorskiego dla mgr. inż. M. Walczaka na okres 12 m-cy.  

 

Głosowanie tajne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 19 - 2 

Opinia Rady Wydziału z dnia 21.11.2017r.   

 

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

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału, że w dniu 21.11.2017 r., zebrała 

się Komisja Konkursowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku star-

szego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej.  

Dr inż. R. Berezowski opuścił salę. 

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs jed-

nomyślnie zarekomendowała Radzie Wydziału pozytywne rozpatrzenie wniosku Pana dr. inż.  

R. Berezowskiego na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej, na 

okres trzech lat od 01.01.2018r.  

Wniosek Pana R. Berezowskiego został złożony ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

 Zatrudnienie Pana dr. inż. R. Berezowskiego na stanowisku starszego wykładowcy związane jest  

z kończącym się zatrudnieniem 31.12.2017r. na stanowisku adiunkta.  

 

Dyskusja - brak głosów. 

 

Na salę powrócił dr inż. R. Berezowski. 

 

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

wisku starszego wykładowcy dr. inż. R. Berezowskiego w Katedrze Inżynierii Komputerowej.  

 

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

trudnienie dr. inż. R. Berezowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej na okres trzech lat od 01.01.2018r. 

Głosowanie tajne  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 21 21 18 - 3 

Uchwała nr 31/2017r. 

 

Na posiedzenie Rady Wydziału przyszedł prof. M. Kitliński. 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków Rady Wydziału, że do Biura Dziekana wpłynęły 

wnioski o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych-medalu "Komisji Edukacji Narodowej" 

od n/w pracowników: 

- dr inż. Katarzyny Jagodzińskiej, 

- prof. nadzw. dr hab. Mirosława Malińskiego, 

- dr. inż. Wiesława Madeja. 

 

Następnie, Dziekan G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie wnio-

sków o odznaczenia.  
 

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

wnioski w/w pracowników o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych. 
 

Głosowanie tajne - wniosek dr inż. K. Jagodzińskiej 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 19 1 2 

Opinia Rady Wydziału z dnia 21.11.2017r. 



 

 

Głosowanie tajne - wniosek prof. nadzw. dr. hab. M. Malińskiego 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 19 - 3 

Opinia Rady Wydziału z dnia 21.11.2017r. 

 

Głosowanie tajne - wniosek dr. inż. W. Madeja 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 19 2 1 

Opinia Rady Wydziału z dnia 21.11.2017r. 

 

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

 

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

EiT, o przedstawienie sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych studentów w roku akademic-

kim 2016/2017. 

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

dzień 14.11.2017, praktykę zrealizowało 9 z 10 studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia. Jedna osoba nie zaliczyła praktyki. Praktyki w większości realizowane były  

w Koszalinie lub okolicach. Studenci sami decydowali o firmie w której realizowali praktykę.  

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

o współpracy. Dwóch studentów odbyło praktykę w formie szkolenia w firmie GlobalLogic. Dla 

kilku studentów odbywających praktykę w innych firmach praktyka zakończyła się ofertą stałej 

pracy zarobkowej. Wszyscy studenci skierowani na praktykę uzyskali zaliczenie. 

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych studentów kierunku Informatyka przedstawił  

Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski w zastępstwie za opiekuna praktyk studenc-

kich Pana dr. inż. Dariusza Gretkowskiego. Praktyki zaliczyło 45 studentów studiów stacjonarnych  

i 17 studentów studiów niestacjonarnych trzeciego roku studiów. 10 studentów nie zaliczyło prak-

tyki, ale prawdopodobnie było to związane z niezaliczeniem przez te osoby semestru. Studenci  

w większości odbywali praktyki w Koszalinie lub okolicach, ale również w Warszawie i Słupsku. 

Studenci sami decydowali o firmie w której realizowali praktykę. W większości jednak były  

to firmy, z którymi Wydział Elektroniki i Informatyki podpisał umowę o współpracy, np.: Global-

Logic, Transition Technologies i inne.  

 

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

odbywanej praktyki.   

 

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

dostępne są na stronie internetowej Wydziału. 

Ad.2.Wpłynął wniosek od kierownika katedry na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych  

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickiego 2017/2018 dla niżej wymie-

nionj osoby: 

- Janke Włodzimierz, prof. dr hab. inż. - 397 godz 

 

Głosowanie jawne. Rada Wydziału wraziła zgodę. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 
Uchwała z dnia 21.11.2017r. 

 

Ad.3. Prodziekan, W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję  

Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY – 3 tematy INF/mgr i 1 temat 

EiT/mgr. 



 Prodziekan, W. Madej poprosił również o zaakceptowanie 7 tematów prac dyplomowych na stu-

diach magisterskich znajdujących się w systemie DYPLOMY, które nie są jeszcze zaakceptowane 

przez Komisję Programową. 

 

Głosowanie jawne 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

Sprawy różne  

 

Dr inż. W. Madej 

- opracowujemy przewodnik dla studentów po procesie dyplomowania. Czyli co, kiedy i w jakim 

terminie studenci muszą zrealizować. Co ich czeka w trakcie dyplomowania. 

Dr inż. W. Madej będzie również kierował pisma do Komisji Programowych i kierowników  

katedr o uaktualnienie pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy inżynierski i magisterski 

ze specjalnościami.  

Prof. M. Maliński 

- podjęliśmy inicjatywę wysyłania ankiet do doktorów na naszym Wydziale, którzy są po doktora-

cie co najmniej cztery lata. Ankieta pokaże możliwości pracowników występowania z wnioskiem 

o stopień doktora habilitowanego w realnym czasie. Ankieta będzie sprawdzeniem potencjału ka-

drowego Wydziału. Kto i w jakim czasie będzie miał możliwość uzyskania stopnia  

doktora habilitowanego.  

Prof. G. Bocewicz 

- taki monitoring będzie pokazywał postępy prac zaplanowanych przez adiunktów. 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


