
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 27.11.2018r. 

 

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

 

Proponowany porządek obrad: 
 

 Sprawy naukowe - Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Mirosław Maliński 

1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie Informatyka. 

mgr. inż. Rafała Wojszczyka 

Tytuł rozprawy: 

„Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych” 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. 

3. Analiza dyscyplin reprezentowanych przez Wydział. 

 Sprawy kadrowe - Dziekan: prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

1. Zaopiniowanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń resortowych oraz państwowych. 

Sprawy dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Wiesław Madej 

1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

2. Powołanie Wydziałowych Komisji do analizy dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac  

dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27.11.2018r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

26 23 

Rada Naukowa (pracownicy WEiI i dwie osoby uprawnione) 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 15 

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

przedstawił plan posiedzenia Rady. 

Dziekan, G. Bocewicz w imieniu wszystkich przekazał gratulacje prof. Mirosławowi Malińskiemu z po-

wodu otrzymania od Prezydenta RP z dniem 08.11.2018r. tytułu naukowego profesora nauk technicz-

nych. 

 

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

 

1. W dniu dzisiejszym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Woj-

szczyka pt.” Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych” 

Szczegółowy protokół z przebiegu części jawnej posiedzenia Komisji Doktorskiej poświęconej 

publicznej obronie rozprawy doktorskiej znajduje się w aktach doktoranta. 

 

 



 

2. Odbyła się część niejawna posiedzenia Komisji Doktorskiej podczas której podjęto uchwałę  

o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz uchwałę o rekomendowaniu Radzie 

Wydziału nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka Panu R. Woj-

szczykowi. 

Szczegółowy protokół z przebiegu części niejawnej posiedzenia Komisji Doktorskiej znajduje się  

w aktach doktoranta. 

3. Odbyła się część niejawna posiedzenia Rady Wydziału, na której przewodniczący Komisji Dok-

torskiej prof. Krzysztof Wawryn zarekomendował członkom Rady Wydziału nadanie stopnia 

doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka mgr. inż. R. Wojszczykowi. 

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania w trybie tajnym uchwały  

w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka mgr. inż.  

R. Wojszczykowi.  

Głosowanie tajne Rady Naukowej. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 15 15 15 - - 

Uchwała 32/2018r. 

 

Rada Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej w dniu 27.11.2019r. podjęła 

uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka Panu Rafałowi 

Wojszczykowi.  

 

4. Analiza dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Wydział. 

Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału o przygotowaniach do pierw-

szej ewaluacji.  

Do dnia 27.11.2018 r. pracownicy powinni złożyć niezbędne, podpisane oświadczenia, które bę-

dą wprowadzone do POLONU: 

- przydzielenie do dyscypliny i dziedziny którą będzie reprezentował pracownik, 

- informacja o prowadzeniu badań naukowych, 

- zgoda do zaliczenia do liczby N. 

 

Po przeprowadzeniu przez Rektora oceny dorobku naukowego dla całej Uczelni za lata 2013-

2017, komisja uczelniana rekomendowała liczbę osób do dyscypliny: 

-Automatyka, elektronika i elektrotechnika-14 osób, 

-Informatyka techniczna i telekomunikacja-9 osób, 

-Informatyka w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych-7 osób 

 

Dyskusja: 

Prof. K. Wawryn: 

- czy można połączyć dwie Informatyki w jedną? 

Prof. G. Bocewicz: 

-informatyka techniczna nie daje nam podstaw do uzyskania kategorii B+, 

Prof. H. Budzisz: 

- czy dyscypliny będą oceniane według różnych kryteriów? 

Prof. G. Bocewicz: 

- zmieniły się kryteria ewaluacji, obecnie to: 

 -45%dorobek naukowy 

 -35% projekty i osiągnięcia 

 -25% wpływ osiągnięć na rzecz otoczenia 

Prof. M. Maliński: 

- strategią Uczelni jest uzyskanie dwóch lub trzech dyscyplin kategorii B+ z dziedziny nauk tech-

nicznych. 

Prof. G. Bocewicz: 

Uczelnia podejmie próbę ewaluacji trzech dyscyplin: 

 -inżynieria materiałowa (WM+WTiE), 

 -automatyka, elektronika i elektrotechnika (WEiI), 

 -WILŚiG rekomenduje dyscyplinę z inżynierii lądowej. 

 



 

Prof. K. Wawryn: 

- musimy rozważyć możliwość uzyskania kategorii B+ w dyscyplinie Informatyka techniczna, 

- można podzielić swój dorobek (75% EiT i 25% INF) i w każdym momencie można dokonać 

zmiany, 

- zadeklarowany dorobek naukowy75% EiT / 25% INF może być przydzielony Elektronice, 

- trzeba walczyć o Informatykę techniczną. 

Prof. W. Janke: 

- jaką strategię ostatecznie przy ocenie parametrycznej powinien Wydział przyjąć? 

- jak będziemy wyglądali na tle innych Wydziałów. 

Prof. A. Wiliński: 

- czy władze Uczelni rozpatrują Federacje? 

Prof. G. Bocewicz: 

- nie mamy Uczelni, która chciałaby się z nami połączyć w Federację. 

 

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

 

Ad.1. Brak wniosków dotyczących nadania odznaczeń resortowych oraz państwowych 

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

Ad.1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Pro-

gramową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 4 tematy INF/mgr. i 7 tematów 

INF/inż. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Ad.2. Powołanie Wydziałowych Komisji do analizy jakości dyplomowania oraz do analizy i zatwierdza-

nia tematów prac dyplomowych. 

 Prodziekan przedstawił skład nowych komisji dla kierunków: 

 - Elektronika i Telekomunikacja 

 prof. dr hab. inż. Aleksy Patryn-przewodniczący 

 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke 

 prof. dr hab. Bohdan Andriyevskyy 

 prof. dr hab. Mirosław Maliński 

 prof. nadzw dr hab. inż. Robert Suszyński 

 

 - Informatyka 

 prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz –przewodniczący 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński 

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik 

 

 Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 23 23 23 - - 

Uchwała nr 31/2018r. 

 

Członkowie Rady Wydziału zatwierdzili skład Komisji Wydziałowej do analizy jakości dyplomo-

wania i skład Komisji Wydziałowej do analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych.  

 

 



 

Sprawy różne - brak 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 

 


