
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 15 czerwca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące:

394/WEL/2016
Nadania dr. inż. Jerzemu F. PIETRASIŃSKIEMU (IRE) stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „telekomunikacja”.

395/WEL/2016
Nadania mgr. inż. Michałowi WIŚNIOSOWI (ISE) stopnia doktora w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „elektronika”, specjalności „cyfrowe rozpoznawanie obrazów”.

396/WEL/2016
Wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała WIŚNIOSA nt. „Metoda wiarygodnej 
identyfikacji osób oparta na fuzji danych biometrycznych” w dyscyplinie „elektronika”.

397/WEL/2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosława OŚKI (ITK) nt. „Rozpoznawanie 
mówcy za pomocą mikstur gaussowskich” w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie 
„telekomunikacja” oraz wyznaczenia płk. dr. hab. inż. Zbigniewa PIOTROWSKIEGO na 
promotora i mjr. dr. inż. Jana M. KELNERA na promotora pomocniczego w tym przewodzie 
doktorskim.

398/WEL/2016

Wszczęcia przewodu doktorskiego płk. mgr. inż. Krzysztofa WODECKIEGO (ITK) nt. „Metoda 
steganografii akustycznej w sieci heterogenicznej” w dziedzinie „nauki techniczne”, 
dyscyplinie „telekomunikacja” oraz wyznaczenia płk. dr. hab. inż. Zbigniewa 
PIOTROWSKIEGO na promotora i mjr. dr. inż. Jana M. KELNERA na promotora 
pomocniczego w tym przewodzie doktorskim.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 15 czerwca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące:

399/WEL/2016
Wyrażenia pozytywnej opinii o dr. hab. inż. Mateuszu PASTERNAKU (IRE) jako kandydacie 
na kierownika studiów doktoranckich w zakresie „Elektroniki i Telekomunikacji” 
na kadencję 2016-2020.

400/WEL/2016

Uchwalenia programu i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 
„Elektronika i Telekomunikacja” dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz programów 
i planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na 
kierunkach „Elektronika i Telekomunikacja” i „Energetyka” dla naboru od roku 
akademickiego 2016 / 2017.

401/WEL/2016
Korekty programów i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 
„Elektronika i Telekomunikacja” dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla naborów 
2013-2015, polegającej na wprowadzeniu przedmiotu „Historia Polski – wybrane aspekty”.

402/WEL/2016
Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby spoza WAT:
płk. mgr. inż. Mariusza WOJCIECHOWSKIEGO, ppłk. mgr. inż. Adama KUGLERA, 
ppłk. mgr. inż. Andrzeja PŁANDOWSKIEGO, ppłk. mgr. inż. Radosława GABRYSIA.



Następne posiedzenie Rady WEL
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