
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 19.12.2017r. 

 

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. Analiza wyników oceny parametrycznej Wydziału. 

2. Wyznaczenie recenzenta raportu naukowego (zaawansowanie pracy nad rozprawą habilitacyjną) dra inż. 

Piotra Ratuszniaka-przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 

 

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

1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

 

Sprawy różne 

1. Zatwierdzenie Wydziałowego planu wydawniczego na rok 2018. 

 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19.12.2017r. 

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 Maliński. 

 

Ad.1. Prodziekan, M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału o wynikach oceny parametrycz-

nej, jaką uzyskaliśmy za lata 2013-2016.  

Decyzją Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Wydział został zakwalifikowany do grupy 

wspólnej oceny SI1E1.  

 

Średnia liczba pracowników uczestniczących w badaniach za lata 2013-2016 wyniosła: 

N-42,63 pkt,  

N0-9 pkt.  

 

Decyzją MNiSW z dnia 22.11.2017r. Wydział uzyskał kategorię B. 

W grupie B-na 21 Jednostek Naukowych, Wydział uzyskał 18 miejsce. 

 

Na wynik Wydziału wpływały punkty uzyskane z czterech kryteriów: 

I kryterium-publikacje, 

II kryterium-posiadane uprawnienia, rozwój kadry naukowej, badania naukowe, mobilność  

  pracowników, 

III kryterium-pozyskane środki z komercjalizacji badań, 

IV kryterium-pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej (np. konferencje). 

Analiza wyników oceny parametrycznej znajduje się na stronie wydziałowej. 

 

 



Ad.2. Prodziekan, M. Maliński przedstawił wniosek dotyczący przedłużenia zatrudnienia o dwa lata  

na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Komputerowej, dla dr. inż. Piotra Ratuszniaka.  

W związku z kończącym się 28.02.2018r. okresem zatrudnienia dr. inż. P. Ratuszniaka, potrzebna 

jest opinia recenzenta raportu naukowego o zaawansowaniu pracy nad rozprawa habilitacyjną.  

W dniu 12.12.2017r. odbyło się Seminarium Wydziałowe, na którym prezentację wygłosił dr inż. 

P. Ratuszniak. Temat  prezentacji: Akceleracja obliczeń oraz przetwarzanie danych we współcze-

snych układach FPGA. 

Jako recenzent dorobku naukowego dr. inż. P. Ratuszniaka został zaproponowany prof. nadzw. dr 

hab. inż. Robert Suszyński.  

Dr hab. inż. R. Suszyński wyraził zgodę na przygotowanie raportu naukowego na następną Radę 

Wydziału.  

 

W związku z brakiem uwag, co do wyboru recenzenta, prof. M. Maliński poprosił członków Rady 

Wydziału o głosowanie nad wyznaczeniem recenzenta dorobku naukowego dr. inż. P. Ratuszniaka. 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 -   - 
Opinia Rady Wydziału z dnia 19.12.2017r. 

 

Rada Wydziału zatwierdziła kandydaturę prof. nadw. dr. hab. inż. Roberta Suszyńskiego na recen-

zenta dorobku naukowego dr. inż. P. Ratuszniaka. 

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

Ad.1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowany przez Komisję  

Programową temat prac dyplomowej w systemie DYPLOMY - 1 temat INF/inż.  

Prodziekan W. Madej prosi o zgłaszanie nowych tematów dla studentów I stopnia. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

26 22 22 22 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawiony temat pracy dyplomowej. 

Sprawy różne  

 

1. Zatwierdzenie Wydziałowego planu wydawniczego na rok 2018. 

Prof. M. Maliński: 

- Wydział przygotowuje plan wydawniczy na 2018 rok. Prof. M. Maliński poprosił o zgłasza-

nie propozycji wydawniczych. 

 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz złożył życzenia świąteczne i zamknął posiedzenie Rady Wydzia-

łu. 

 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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

 


