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Na posiedzeniu Rady WEL w dniu 21 września 2011 roku  

podjęto uchwały w sprawie: 

179/III/11/12 przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady oraz Dziekana za rok akademicki 2010/2011 

180/III/11/12 

powołania Zespołu do dalszego procedowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora 

w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie telekomunikacja  

dr. hab. inż. Romanowi Kubackiemu w osobach: 

prof. Bronisław Stec, prof. Jerzy Kapelewski i prof. Stanisław Osowski. 

181/III/11/12 
dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego ppłk. dr. inż. Piotra Kaniewskiego.  

Ustalono, że kolokwium habilitacyjne odbędzie się w dniu 20 października o godzinie 12.00. 

182/III/11/12 
wszczęcia procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

technicznych, dyscyplinie telekomunikacja dr. inż. Cezaremu Ziółkowskiemu. 

183/III/11/12 

wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej  

dr. inż. Cezarego Ziółkowskiego w osobach:  

prof. dr hab. inż. Krzysztof Więckowski (PP) i dr hab. inż. Roman Kubacki, prof. WAT. 

184/III/11/12 
zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej kpt. inż. Janusza Romanika  

z prof. dr. hab. inż. Zdzisława Papira na prof. dr. hab. inż. Andrzeja Pacha. 

185/III/11/12 
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Śliwy (WIŁ)  w osobach:  

prof. dr inż. Wojciech Oszywa (WAT) i prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (PW). 

186/III/11/12 
wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Wawryszczuka  w osobach:  

dr hab. inż. Grzegorz Różański (WAT) i dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (PW). 
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cd. podjętych uchwał w sprawie:  

188/III/11/12 

nadania medalu „Za zasługi dla Wydziału Elektroniki WAT”  następującym osobom:  

prof. dr. hab. inż. Markowi Amanowiczowi, dr. hab. inż. Tadeuszowi Dąbrowskiemu,  

prof. dr. hab. inż. Piotrowi Gajewskiemu, prof. dr. hab. inż. Stefanowi Jackowskiemu, 

prof. dr. hab. inż. Adamowi Kawalcowi, prof. dr. inż. Wojciechowi Oszywie,  

dr. hab. inż. Grzegorzowi Różańskiemu, prof. dr. hab. inż. Bogusławowi Smólskiemu, 

mgr. inż. Grzegorzowi Sundmanowi i prof. dr. hab. inż. Marianowi Wnukowi. 

189/III/11/12 

podjęcia:  

studiów indywidualnych przez Martę Okoń (opiekun dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski), 

studiów o rozszerzonym profilu przez pchor. Karola Stasiewicza  

(opiekun ppłk dr inż. Zbigniew Piotrowski) 

studiów o rozszerzonym profilu przez pchor. Michała Byłaka  

(opiekun kmdr por. dr inż. Dariusz Laskowski). 

190/III/11/12 

powołania Komisji ds. oceny funkcjonowania administracji w WEL w osobach:  

dr nw. inż. Artur Bajda, dr hab. inż. Michał Pawłowski, student Michał Pizon,  

dr inż. Jan Matuszewski, mgr inż. Rafał Przesmycki i mjr mgr inz Adam Słowik. 

191/III/11/12 
poparcia wniosków dotyczących nadanie stypendium przez MNiSzW dla następujących 

studentów: Tomasza Brzezińskiego, Grzegorza Grzędy, Marty Okoń i Michała Wierzejskiego. 



Slajd 3 z 3 Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

ul. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa; www.wel.wat.edu.pl 

1951 - 20111951 - 2011

Propozycja porządku posiedzenia Rady  

w dniu 20 października 2011 roku: 

A. Część pierwsza - godzina 10.00. 

 

1. Podnoszenie kwalifikacji. Rozparzenie wniosku: 

a. Zespołu dotyczącego wszczęcia procedury nadania tytułu  

naukowego profesora nauk technicznych oraz wyznaczenie recenzentów dorobku  

naukowego dydaktycznego i organizacyjnego dr. hab. inż. Romanowi Kubackiemu, 

b. wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr. hab. inż. Romana Kubackiego,  

c. Nadanie stopnia naukowego mgr. inż. Piotrowi Szczepańskiemu. 

2. Informacja dotycząca: 

a.  Limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów IIO. 

b. Podsumowanie wyników ankiet absolwentów (uchwała senatu 42/III/2009). 

3. Zmiana w składzie wydziałowej komisji wyborczej. 

4. Sprawy inne: 

a. Uczestnictwo zespołów badawczych WEL w działalności CIB WAT 

 

B. Część druga – kolokwium habilitacyjne dr. inż. Piotra Kaniewskiego – godzina 12.00. 
 


