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5. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności 

 

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

 

6. Wykształcenie ogólne                                                    

 

Wyższe, dr hab. nauk technicznych 
dyscyplina elektronika 
 
 
 

 
  specjalność 
 

miernictwo elektroniczne 

 

 

 

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 

 

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński jest pracownikiem Wydziału Elektroniki 

i Informatyki Politechniki Koszalińskiej od 1993r. Podczas swojej pracy pełnił dwukrotnie 

funkcję Prodziekana ds. Nauki oraz dwukrotnie Dziekana Wydziału Elektroniki 

i Informatyki PK. Obecnie jest kierownikiem Katedry Elektroniki i Prodziekanem ds. Nauki. 

Profesor jest nauczycielem sumiennym i zaangażowanym w proces dydaktyczny łączącym 

pracę naukową z dydaktyczną. Prof. był członkiem zespołu opracowującego Wydziałową 

Księgę Jakości Kształcenia co przyczyniło się do uzyskania przez Wydział pozytywnych 



ocen Państwowej Komisji Akredytacyjnej zarówno kierunku Elektronika jak i Informatyka. 

Był on również współorganizatorem powstania na Wydziale Konwentu Pracodawców oraz 

przewodniczył posiedzeniom Konwentu. Prof. był promotorem kilkudziesięciu prac 

dyplomowych oraz recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych. Cztery prace 

dyplomowe, których był promotorem zostały nagrodzone nagrodami I i II stopnia 

w konkursie SEP oddział Koszalin, a jedna uzyskała wyróżnienie. Prof. był członkiem 

Senatu PK przez  2 kadencje oraz jest Członkiem Rady Wydziału. Przygotował Wydział do 

prezentacji popularyzujących elektronikę w ramach Festiwalu Nauki oraz Dniach 

Otwartych, prowadził wykłady popularyzujące elektronikę w szkołach średnich woj. 

zachodniopomorskiego w ramach programu rozwojowego PK finansowanego przez UE. 

Prof. wypromował 3 doktorów w dyscyplinie elektronika oraz jest promotorem w czwartym 

otwartym przewodzie doktorskim w dyscyplinie elektronika. Był członkiem kilkunastu 

komisji doktorskich w dyscyplinie elektronika oraz przewodniczącym 5-ciu komisji 

egzaminacyjnych z elektroniki. Prof. zrealizował również szereg  zadań dydaktycznych 

takich jak: opracowanie szczegółowych efektów kształcenia kierunku ETI, przeprowadzenie 

zajęć dodatkowych dla studentów elektroniki oraz zajęć wyrównawczych, udział 

w opracowaniu sylwetki absolwenta specjalności Optoelektronika, opracowanie programu 

szczegółowego oraz dwóch programów ramowych przedmiotów specjalności 

Optoelektronika. Prof. brał udział jako wykonawca w międzynarodowym projekcie 

dydaktycznym Tempus (2013-2015) i jest współautorem rozdziału w międzynarodowej 

monografii dydaktycznej Energy Effective Materials. Prowadził 11 przedmiotów na studiach 

I i II stopnia oraz 7 przedmiotów na studiach III stopnia. Opracował 7 autorskich wykładów 

oraz napisał i wydał skrypt Podstawy Fizyczne Optoelektroniki dla specjalności 

Optoelektronika dla studentów studiów inżynierskich. Prof. jest również autorem dwóch 

monografii naukowych poświęconych fotoakustyce i fototermice. 

Prof. jest laureatem 19 nagród Rektora PK za działalność naukową(11),organizacyjną 

(7) i dydaktyczną (1). Jest również laureatem 2 nagród naukowych Rektora UMK Toruń. 

Prof. posiada Srebrny Krzyż Zasługi oraz złoty medal za długoletnią służbę. Prof. jest 

również min. laureatem Nagrody Naukowej Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego (2004), 

Nagrody Stowarzyszenia IEEE USA (1998) oraz Nagrody Zachodniopomorski Nobel 

w naukach technicznych w 2003r.   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 


