
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 14.12.2021r. 

 

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 dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Bogdan Strzeszewski 

1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji praktyk studenckich - opiekunowie praktyk: 

- dr inż. Katarzyna Jagodzińska – Elektronika, 

- dr inż. Dariusz Gretkowski – Informatyka. 

2. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych. 

Sprawy różne. 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14.12.2021r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 16 
 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK i Pro-

dziekan ds. Kształcenia, dr inż. Bogdan Strzeszewski.  

 

Ad.1. Dziekan G. Bocewicz poprosił Panią dr inż. Katarzynę Jagodzińską-opiekunkę praktyk  

studenckich kierunku EiT i Pana dr. inż. Dariusza Gretkowskiego-opiekuna praktyk studenckich 

kierunku Informatyka o przedstawienie sprawozdań z realizacji praktyk zawodowych studentów  

w roku akademickim 2020/2021. 

 

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

- liczba studentów skierowanych na praktykę - 9 osób. 

Praktyki zrealizowano do końca m-ca września roku akademickiego 2020/2021. Większość studen-

tów praktykę realizowało w wybranej przez siebie firmie. Miejscem odbywania praktyk było mia-

sto Koszalin-firma ZETO, GlobalLogic oraz po raz pierwszy Wojskowe Zakłady Uzbrojeń w Gru-

dziądzu. Firmy, które przyjęły na praktykę studentów prowadzą działalność w branży edukacyjno-

badawczej, elektronicznej, informatycznej i automatyki przemysłowej. Biorąc pod uwagę asorty-

ment usług realizowanych przez firmy, w których studenci odbyli praktykę, cele praktyk zostały 

osiągnięte. Wszyscy studenci byli zadowoleni z odbytych praktyk. Po przedstawieniu kompletu 

wymaganych dokumentów studenci uzyskali zaliczenie. 

 

Pan dr inż. D. Gretkowski omówił praktyki zrealizowane przez studentów kierunku Informatyka. 

Na studiach stacjonarnych rok akademicki rozpoczęło 84 studentów. W czasie roku 11 osób zostało 

skreślonych lub przeniesionych na powtarzanie semestru. Wszyscy pozostali studenci praktykę  

zaliczyli. Na studiach niestacjonarnych rok rozpoczęło 12 studentów: jedna osoba została skreślo-

na, jedna osoba przeniosła praktykę na siódmy semestr, dwie osoby są w trakcie kompletowania 



dokumentów. Miejscem odbywania praktyk było miasto Koszalin-głównie firma GlobalLogic  

i Transition Technologies. Firmy, które przyjęły na praktykę studentów prowadzą działalność  

w branży elektronicznej, informatycznej i automatyki przemysłowej. Biorąc pod uwagę asortyment 

usług realizowanych przez firmy, w których studenci odbyli praktykę, cele praktyk zostały osią-

gnięte. Wszyscy studenci byli zadowoleni z odbytych praktyk. 

 

Ad.2. Prodziekan, B. Strzeszewski poinformował członków Rady Wydziału o wynikach ankietyzacji 

przeprowadzonej na WEiI w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach  

Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja. Ankietyzacja odbywała się w okresie pandemii, 

studenci nie przebywali na Wydziale. W ankietyzacji oceniano zajęcia na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych I i II stopnia. 

 Liczba ocenionych zajęć na poszczególnych kierunkach: 

 - Informatyka - 167 kursów, 

 - Elektronika i Telekomunikacja - 39 kursów, 

 Pytania zadane w ankiecie były takie jak w latach poprzednich. 

 Na kierunku Informatyka procentowy udział studentów prawie  we wszystkich przypadkach nie 

przekroczył progu 20%. Tylko w 3 przypadkach ten próg został przekroczony. Na kierunku EiT 

próg 20% został przekroczony w 14 przypadkach. Brak ocen poniżej 3,0. 

 W ankietyzacji studenci mieli możliwość własnego komentarza do ankietowanych zajęć. 

 Bardzo dużo było pozytywnych komentarzy na temat zajęć, pomimo tego, że zajęcia prowadzone 

były w trybie on-line. Negatywnych komentarzy było niewiele. 

 Zbyt mała liczba studentów wzięła udział w ankiecie przez co w wielu przypadkach wyniki nie są 

miarodajne. 

Sprawy różne: 

Dziekan, G. Bocewicz przedstawił informacje o przebiegu spotkań z członkami Państwowej Ko-

misji Akredytacyjnej: 

1. Ewaluacja jakości działalności naukowej (lata 2017-2021) 

 - kryteria ewaluacji I, II, III: 15.01.2022r. 

2. Ocena programowa PKA kierunku Informatyka 

  - raport samooceny (07.09.2021r.) 

  - wizytacja PKA (03-04.12.2021r.) 

3. Ocena programowa PKA kierunku Elektronika i Telekomunikacja 

  - raport samooceny (13.12.2021r.) 

  - wizytacja PKA (25-26.01.2022r.) 

  Miesiąc styczeń 2022r. zamyka okres, w którym zostaniemy ocenieni za ostatnie 5 lat pracy pod 

względem działalności naukowej i dydaktycznej. Na wyniki tych ocen musimy poczekać. Od koń-

ca m-ca stycznia zaczynamy pracować na nowy dorobek naukowy i na dalszy rozwój realizowa-

nych przez nas kierunków. 

 

Członkowie Rady Wydziału podziękowali Prodziekanowi ds. Kształcenia, dr. inż. Bogdanowi 

Strzeszewskiemu za przygotowanie dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej: 

- Raportu Samooceny dla kierunku Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja, 

- za pracę wysiłek włożony w zorganizowanie wizytacji on-line członków PKA na naszym Wy-

dziale. 

 

 

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

Wydziału. 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

Dziekan 

 

 

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


