PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki
w dniu 14.03.2017r.
Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Proponowany porządek obrad:
Sprawy naukowe – prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński
1. Uchwała o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Poczekajło i wyznaczeniu promotora.
2. Uchwała o powołaniu komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Poczekajło.
3. Wyznaczenie recenzenta raportu naukowego dokumentującego postęp w pracy nad rozprawą doktorską
mgr inż. Pawła Poczekajło – sprawa przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta.
Sprawy dydaktyczne – dr inż. Wiesław Madej
1. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr zimowy.
2. Akceptacja zasad rekrutacji.
3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.
Sprawy różne
Informacja dot. nagród dla nauczycieli akademickich za rok 2016.

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14.03.2017r.
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Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz powitał obecnych członków Rady Wydziału,
przedstawił plan posiedzenia Rady i oddał głos prof. M. Malińskiemu.
Sprawy naukowe - Zagadnienie referował Prodziekan, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński.
Ad.1. Uchwała o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Poczekajło i wyznaczeniu promotora.
Prodziekan, prof. M. Maliński poinformował członków RW, że wpłynęło pismo od Pana mgr.
inż. Pawła Poczekajło o otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie informatyka pt. „Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych
filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa”.

W piśmie doktorant zwrócił się z prośbą o:
- wyznaczenie na promotora dotychczasowego opiekuna naukowego, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna oraz na promotora pomocniczego dr. inż. Roberta Wirskiego,
- możliwość zdawania egzaminów z przedmiotów:
- informatyki jako dyscypliny podstawowej,
- ekonomii jako dyscypliny dodatkowej,
- języka angielskiego jako języka nowożytnego.
Prodziekan stwierdził, że kandydat złożył wymagany komplet dokumentów, zawierający m.in.
dorobek publikacyjny (1 artykuł z listy A oraz 5 artykułów z listy ministerialnej B) oraz opinię
opiekuna naukowego prof. K. Wawryna.
Następnie, prof. K. Wawryn, przedstawił członkom Rady Wydziału sylwetkę naukową doktoranta. Przedstawił temat pracy, cele, tezę i zadania do wykonania. Mówił o pracowitości doktoranta
i wytrwałości w poszukiwaniu nowych rozwiązań naukowych.
Prof. K. Wawryn odczytał konkluzję, w której stwierdził, że mając na uwadze wiedzę, cele i tezę
pracy doktorskiej, popiera prośbę Pana mgr. inż. P. Poczekajło o otwarcie przewodu doktorskiego
na proponowany temat oraz wyraził zgodę na funkcję promotora.
Dr inż. R. Wirski również wyraził zgodę na bycie promotorem pomocniczym.
Następnie Prodziekan, prof. M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej o głosowanie nad
uchwałą w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. P.Poczekajło i wyznaczenia
promotora oraz promotora pomocniczego.
Członkowie Rady Naukowej WEiI jednogłośnie poparli wniosek Prodziekana prof. M. Malińskiego o otwarciu przewodu doktorskiego mgr. inż. P. Poczekajło i wniosek o wyznaczenie
promotora w osobie prof. dr. hab. inż. K. Wawryna oraz promotora pomocniczego w osobie dr.
inż. R. Wirskiego.
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Ad.2. Uchwała o powołaniu komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Poczekajło.
Prodziekan, prof. M. Maliński poinformował członków Rady Wydziału o proponowanym
składzie komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Poczekajło:
Proponowany skład komisji doktorskiej dyscyplinie Informatyka:
prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn – promotor
prof. nadzw dr hab. inż. Adam Słowik
prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
prof. dr hab. inż. Michał Białko
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Khadzhynov
recenzenci
W związku z brakiem głosów w dyskusji, prof. M. Maliński poprosił członków Rady Naukowej
o głosowanie w sprawie powołania komisji doktorskiej.
Członkowie Rady Naukowej WEiI jednogłośnie poparli wniosek Prodziekana prof. M. Malińskiego o powołaniu komisji doktorskiej w dyscyplinie Informatyka ds. przewodu doktorskiego
mgr. inż. P. Poczekajło.
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Ad.3. Wyznaczenie recenzenta raportu naukowego dokumentującego postęp w pracy nad rozprawą
doktorską mgr. inż. Pawła Poczekajło – sprawa przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta.
Prodziekan, prof. M. Maliński przekazał informacje członkom Rady Wydziału, że wyznaczenie
recenzenta raportu naukowego jest związane z wymaganiami statutowymi dotyczącymi przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta. Obecny Statut przewiduje 5-letni okres zatrudnienia
na stanowisku asystenta. Po tym okresie, asystent przechodzi ocenę swojego dorobku naukowego. Rada Wydziału musi wyznaczyć recenzenta dorobku naukowego. Opinia recenzenta zostaje
złożona do rektora, który podejmuje decyzję o zatrudnieniu asystenta na kolejne 3 lata.
Pan mgr inż. P. Poczekajło przygotował raport naukowy, w którym opisał dorobek naukowy
oraz dodatkowo przygotował informację obejmującą działalność dydaktyczną i organizacyjną.
Prof. M. Maliński przedstawił członkom Rady Wydziału propozycję, aby recenzentem dorobku
naukowego mgr. inż. P. Poczekajło został prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik.
Pan prof. A. Słowik wyraził zgodę na przygotowanie opinii.
Dziekan wnioskował do członków Rady Wydziału o zatwierdzenie kandydatury prof. A. Słowika
na recenzenta dorobku naukowego mgr. inż. P. Poczekajło.
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Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału poparli kandydaturę
prof. A. Słowika na recenzenta dorobku naukowego mgr. inż. P. Poczekajło.
Sprawy dydaktyczne: - Zagadnienie przedstawił Prodziekan dr inż. Wiesław Madej.
Ad.1. Wyniki ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr zimowy.
Prodziekan, dr inż. W. Madej poinformował członków Rady Wydziału o wynikach ankietyzacji
przeprowadzonej na WEiI w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 na kierunkach
Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.
Wyniki ankietyzacji trudno jest ocenić. Za mała liczba studentów wypełniła ankietę - ok.20%.
Osoby, które odpowiedziały, wysoko oceniały prowadzone zajęcia dydaktyczne.
Samorząd Studentów powinien zachęcić studentów do udziału w ankietyzacji i wyjaśnić rolę
ankietyzacji w procesie dydaktycznym.
Ad.2. Akceptacja zasad rekrutacji.
Od wielu lat na Politechnice Koszalińskiej obowiązuje konkurs świadectw – sumowane są pkt.
z matury, z przedmiotów preferowanych na poziomie podstawowym i podwojonej liczby pkt.
z przedmiotów preferowanych na poziomie rozszerzonym.
Przedmioty preferowane na WEiI to: j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, fizyka, informatyka.
Prodziekan dr inż. W. Madej poprosił członków Rady Wydziału o głosowanie nad utrzymaniem
dotychczasowych zasad rekrutacji.
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Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie
poparli rekrutację na dotychczasowych zasadach.
Ad.2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.
Prodziekan dr inż. W. Madej przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez
Komisje Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY: Informatyka-4 tematy/mgr i 16-tematów/inż.
Głosowanie jawne.
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Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych.
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Sprawy różne:
dr inż. R. Berezowski
- przedstawił informację o stanie Ankiety Jednostki, która pokazuje wstępne wyniki aktywności
naukowej pracowników wydziału z lat 2013-2016.
prof. G. Bocewicz
- dziekan poinformował członków Rady Wydziału, że do 30.06.2017r. można składać wnioski
o nagrody za rok 2016 dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
dr. inż. W. Madej
- poinformował członków Rady Wydziału o nawiązaniu współpracy z II LO w Koszalinie,
- bierzemy pod opiekę klasę o profilu programistycznym,
- zajęcia z uczniami będą odbywały się co dwa tygodnie z naszym pracownikiem,
- raz w miesiącu uczniowie będą odbywać zajęcia praktyczne w jednej z firm informatycznych,
- wspólnie z II LO organizujemy konkurs dla najlepszego informatyka wśród gimnazjalistów.

Dziekan WEiI prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału.

Dziekan
Protokołowała: Margita Kucharska

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

