
312/WEL/2015

Wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dla 

dr. inż. Zbigniewa Watrala w dyscyplinie elektronika na Wydziale Elektroniki 

Wojskowej Akademii Technicznej.

313/WEL/2015

Powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym 

dr. inż. Zbigniewa Watrala w osobach:

- recenzent: dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT,

- sekretarz komisji: dr hab. inż. Ryszard Szplet,

- członek komisji: prof. dr. hab. inż. Marian Wnuk. 

314/WEL/2015

Nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Marcinowi Grzonkowskiemu 

w obszarze wiedzy i dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie 

telekomunikacja, specjalności bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych.

315/WEL/2015

Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej 

mgr. inż. Roberta Kędzierawskiego w osobach:

- prof. David Blacknell, University College London,

- dr inż. Udo Uschkerat, Fraunhofer Gesellshaft zur Forderungder

angewandten Forschung. 

Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 października 2015 roku podjęto uchwały dotyczące:



316/WEL/2015

Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Latkowskiego 

w osobach:

- dr hab. inż. Piotr Bilski,

- prof. dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska.

317/WEL/2015

Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Głowackiej 

w osobach:

- dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, prof. PW,

- dr hab. inż. Jerzy Konorski.

318/WEL/2015

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafałowi Słomskiemu

i wyznaczeniu prof. dr. hab. inż. Edwarda Sędka na promotora rozprawy 

doktorskiej.

319/WEL/2015
Wyznaczenia dr. inż. Piotra Łubkowskiego na promotora pomocniczego 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Słomskiego.

320/WEL/2015
Zaopiniowania planu indywidualnych studiów doktoranckich dla 

Yahia Achour.

321/WEL/2015
Zaopiniowania korekty planu i programu studiów doktoranckich

dla dyscyplin: Elektronika oraz Telekomunikacja od naboru 2014/15.

Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 października 2015 roku podjęto uchwały dotyczące:



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 października 2015 roku podjęto uchwały dotyczące:

322/WEL/2015
Zaopiniowania propozycji limitów przyjęć na studia na Wydziale Elektroniki 

dla rekrutacji w roku 2016.

323/WEL/2015
Zaopiniowania specjalności na poszczególnych kierunkach studiów

dla rekrutacji w roku 2016.

324/WEL/2015
Wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach 

podyplomowych przez ppłk. mgr. inż. Zbigniewa KLONOWSKIEGO.

325/WEL/2015
Wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursie 

podyplomowym przez mgr. inż. Jacka FORNALIKA.



Następne posiedzenie 

Rady WEL

18 listopada 2015 r.

godz. 10.00.


