
Rada WEL  na posiedzeniu 
w dniu 1 lipca 2009 roku podjęła uchwały:

39/I/09/12 na wniosek Zespołu w składzie prof. Bogusław Smólski, prof. Jerzy Kapelewski i prof. g y
Władysław Kołosowski, w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego 
profesora dr. hab. inż. Bronisławowi Stecowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie 
telekomunikacja.

40/I/09/12 na wniosek Komisji Doktorskiej, w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk 40/I/09/12 na wniosek Komisji Doktorskiej, w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk 
technicznych mjr. mgr. inż. Emilowi Kuberze (WIŁ) w dyscyplinie: telekomunikacja, 
specjalność: sieci telekomunikacyjne.

41/I/09/12 na wniosek Komisji ds. nauki, w sprawie dotyczącej uściślenia zasad sporządzania 
dokumentacji związanej z otwarciem  przebiegiem i zamknięciem przewodu doktorskiego dokumentacji związanej z otwarciem, przebiegiem i zamknięciem przewodu doktorskiego 
dla obywateli państw obcych, która może być prowadzona w języku angielskim. Regulacja 
powyższa dotyczy także tekstu rozprawy doktorskiej, przebiegu egzaminów oraz obrony 
publicznej.

42/I/09/12 na wniosek Komisji ds. nauki, w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Tobiasa 
Ginzlera nt.: „A robust and scalable publish/subscribe peer-to-peer system” i wyznaczenia 
na promotora prof.  Marka Amanowicza.

43/I/09/12 na wniosek zastępcy Dziekana  w sprawie przyjęcia planów i programów kształcenia dla I 43/I/09/12 na wniosek zastępcy Dziekana, w sprawie przyjęcia planów i programów kształcenia dla I 
i II stopnia studiów stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych naboru 2009.

44/I/09/12 na wniosek Prodziekana ds. nauki, w sprawie procedury zgłaszania i wyboru projektu 
badawczego dla studentów studiów III stopnia.

Ponadto zaopiniowano pozytywnie wnioski dotyczące:

• nagrody Rektora (indywidualna prof. Michał Pawłowski oraz zespołowa z IRE),
• nadania tytułu Zasłużony Nauczyciel WAT (dr Piotr Kaniewski, dr Jarosław Krygier, 
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dr Dariusz Laskowski i dr Zbigniew Sokołowski),
• zmiany warunków zatrudnienia od 1 października 2009 roku dla dr. Mariusza Bednarczyka, prof. 

Jerzego Kapelewskiego, mgr. Ireneusza Kubickiego, prof. Andrzeja Michalskiego, prof. Stanisława 
Osowskiego, prof. Michała Pawłowskiego i dr. Zbigniewa Sokołowskiego.


