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1. Dane ogólne 

 

a) Imię i nazwisko   

                 

    b) Imiona rodziców                 

 

 

 

a) Wiesław Madej 

 

b)  

 

2. Miejsce urodzenia                             

 

 

 

      3. Data urodzenia 

 

 

4. Miejsce zamieszkania 

 

 

 

 

5. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności 

 

 Koszalin            Politechnika Koszalińska         Prodziekan ds. Kształcenia 
  (miejscowość)                        (nazwa pracodawcy)                                                   (stanowisko)   
                                                          

 

6. Wykształcenie ogólne                                                    

 

wyższe 
 
 
 

 
  specjalność 
 

elektronika 

 

 

 

7. Grzegorz Bocewicz, Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK 
        (imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja osoby odpowiedzialnej za ścisłość w/w danych) 
 

 

                      Koszalin, dnia. 16.11.2017r.                      ............................................ 
                                         (miejscowość i data)                                                                   (podpis) 

8. Uzasadnienie nadania Medalu 

 

dr inż. Wiesław Madej jest pracownikiem Politechniki Koszalińskiej od 1997r. Podczas 

swojej pracy pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich oraz prodziekana ds. kształcenia. 

Jest nauczycielem sumiennym i pełnym zaangażowania. Opracował programy kształcenia 

dla 4 specjalności – dwóch na kierunku Informatyka i dwóch na kierunku Elektronika i 

Telekomunikacja. Opracował Wydziałowa Księgę Jakości Kształcenia walnie przyczyniając 

się do pozytywnej oceny uzyskanej przez Wydział podczas kilku wizytacji PKA. Jest 

promotorem 179 i recenzentem 294 zakończonych pozytywnie prac dyplomowych 



inżynierskich i magisterskich na obydwu prowadzonych na Wydziale kierunkach 

kształcenia. Cztery prace dyplomowe, których był promotorem uzyskały wyróżnienia w 

konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowaną przez SEP. Przez dwie kadencje był 

członkiem Senatu Uczelni. Pełnił funkcję przewodniczącego Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów przez dwie kadencje. Jest członkiem 

Uczelnianej rady ds. Jakości Kształcenia i senackiej komisji dydaktycznej. Bierze aktywny 

udział w pracach naukowych na Wydziale. Jest laureatem 11 nagród Rektora za osiągnięcia 

naukowe i organizacyjne.  

Jest inicjatorem powstania Konwentu pracodawców przy Wydziale Elektroniki i 

Informatyki i aktywnym uczestnikiem jego funkcjonowania. Prowadzi zajęcia dydaktyczne 

na obydwu prowadzonych na Wydziale kierunkach kształcenia.  

Jest nauczycielem akademickim lubianym przez studentów. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Towarzystwa 

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. 

Przez cztery lat był Przewodniczącym Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. 

Stanisława Lema a przez sześć lat był Przewodniczącym Rady Rodziców przy Zespole 

Szkół nr1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. 

Za pracę społeczną na rzecz społeczności Województwa Zachodniopomorskiego został 

odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 

 

 

 

 

 

     .....................      ................................       .................................       .............................. 
              (data)                      (miejscowość)                        (nazwa organu)                           (podpis) 

 

 


