
Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

403/WEL/2016 
Poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi P. DOBROWOLSKIEMU (ISE) tytułu 
profesora w dziedzinie „nauki techniczne”. 

404/WEL/2016 
Nadania mjr. mgr. inż. Piotrowi SERAFINOWI (IRE) stopnia doktora w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „telekomunikacja”, specjalności „przetwarzanie sygnałów”. 

405/WEL/2016 
Wyróżnienia rozprawy doktorskiej mjr. mgr. inż. Piotra SERAFINA nt. „Metoda estymacji 
parametrów ruchu celu wykorzystująca krzywą odległościową w radarze z syntetyczną 
aperturą” w dyscyplinie „telekomunikacja”. 

406/WEL/2016 

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła KWIATKOWSKIEGO (ITK) nt. 
„Wielokanałowy interpolacyjny licznik czasu o precyzji pikosekundowej w programowalnym 
układzie scalonym” w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „elektronika”, specjalności 
„precyzyjna metrologia czasu” w osobach: 
1)  prof. dr hab. inż. Marek ZIELIŃSKI z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
2)  dr hab. inż. Przemysław KREHLIK z Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie. 

407/WEL/2016 
Wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła 
KWIATKOWSKIEGO w zakresie elektroniki (dyscyplina podstawowa), filozofii (dyscyplina 
dodatkowa) oraz języka angielskiego (język nowożytny). 



Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

408/WEL/2016 

Wyznaczenia członków komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła 
KWIATKOWSKIEGO w składzie: 
1)  dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI – przewodniczący; 
2)  płk dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – członek komisji; 
3)  dr hab. inż. Jacek PAŚ – członek komisji; 
4)  dr hab. inż. Zbigniew WATRAL – członek komisji;  
5)  prof. dr hab. inż. Marek ZIELIŃSKI – recenzent;  
6)  dr hab. inż. Przemysław KREHLIK – recenzent; 
7)  dr hab. inż. Ryszard SZPLET – promotor. 

409/WEL/2016 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Damiana JANKOWSKIEGO (ITK) nt. 
„Wykorzystanie technik eksploracji danych do wykrywania działań nieuprawnionych  
w sieciach definiowanych programowo” w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie 
„telekomunikacja” oraz wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Marka AMANOWICZA (ITK) na 
promotora i dr. inż. Jacka JARMAKIEWICZA (ITK) na promotora pomocniczego. 

410/WEL/2016 

Zamknięcia przewodu mgr inż. Urszuli KORZYŃSKIEJ (ITK) nt. „Mechanizm 
wielopoziomowego bezpieczeństwa danych w sieciach podatnych na degradację”  
w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „telekomunikacja” wszczętego uchwałą  
Rady WEL nr 168/III/11/12 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie stopni i tytułów. 



Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

411/WEL/2016 
Powołania doraźnej Komisji ds. Oceny Funkcjonowania Administracji WEL w kadencji  
2012-2016 w składzie: dr hab. Michał PAWŁOWSKI (ISE), dr inż. Artur BAJDA (ITK); 
dr inż. Henryk KRÓL (ISE); dr inż. Jan MATUSZEWSKI (IRE); mjr dr inż. Jan M. KELNER (ITK). 

412/WEL/2016 

Zaopiniowania kandydatów na kierowników i zastępców kierowników jednostek 
organizacyjnych WEL (dyrektorów instytutów, zastępców dyrektorów, kierowników 
zakładów oraz kierownika LabKEM) w kadencji 2016-2020: 
 

Dyrektor Instytutu Radioelektroniki: płk dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI 
Zastępca dyrektora Instytutu Radioelektroniki: dr inż. Stanisław KONATOWSKI 
Kierownik Zakładu Mikrofal: dr hab. inż. Waldemar SUSEK 
Kierownik Zakładu Systemów Radioelektronicznych: dr inż. Jan MATUSZEWSKI 
Kierownik Zakładu Teledetekcji: dr hab. inż. Jerzy PIETRASIŃSKI 
 

Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych: dr hab. inż. Zbigniew WATRAL 
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych: dr inż. Michał WIŚNIOS 
Kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych: dr hab. inż. Jacek PAŚ 
Kierownik Zakładu Obwodów i Sygnałów Elektrycznych: dr inż. Marek SUPRONIUK 
Kierownik Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych: dr hab. inż. Marek KUCHTA 
 

Dyrektor Instytutu Telekomunikacji: płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI 
Zastępca dyrektora Instytutu Telekomunikacji: dr inż. Artur BAJDA 
Kierownik Zakładu Radiokomunikacji: dr inż. Jarosław MICHALAK 
Kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych: płk dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI 
Kierownik Zakładu Techniki Cyfrowej: dr hab. inż. Ryszard SZPLET 
 

Kierownik Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej: dr inż. Leszek NOWOSIELSKI 



Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

413/WEL/2016 
Zaopiniowania wniosków Dziekana WEL o wyróżnienie honorowym tytułem „Zasłużony 
Nauczyciel Akademicki WAT”: mjr. dr. inż. Mirosława CZYŻEWSKIEGO (IRE),  
mjr. dr. inż. Jana KELNERA (ITK). 

414/WEL/2016 
Zaopiniowania wniosku Dziekana WEL o wyróżnienie honorowym tytułem „Zasłużony 
Nauczyciel Akademicki WAT” mgr. inż. Grzegorza NITECKIEGO (ISE). 

415/WEL/2016 
Zaopiniowania wniosku do Rektora WAT o wyrażenie zgody na kontynuowanie zatrudnienia 
przez prof. dr. hab. inż. Piotra GAJEWSKIEGO (ITK) na stanowisku profesora zwyczajnego od 
1 października 2016 r. na czas nieokreślony 

416/WEL/2016 
Zaopiniowania wniosku do Rektora WAT o wyrażenie zgody na zatrudnienie  
dr. hab. inż. Włodzimierza PRZYBOROWSKIEGO (ISE) na pół etatu na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. 

417/WEL/2016 
Zaopiniowania wniosku do Rektora WAT o wyrażenie zgody na zatrudnienie  
dr. hab. inż. Stanisława ZIEMIANKA (ISE) na pół etatu na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. 

418/WEL/2016 

Zaopiniowania wniosków ISE o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych na 
studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych przez osobę niebędącą nauczycielem 
akademickim oraz osoby spoza WAT: dr. inż. Zdzisława CHUDEGO,  
dr. inż. Zbigniewa ZDUNA, dr inż. Sylwię WRÓBLEWSKĄ, dr. Mirosława RUSKA,  
dr. inż. Stefana NIESTĘPSKIEGO w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. 



Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

419/WEL/2016 
Zaopiniowania wniosku studentki Olgi STEC o kontynuowanie studiów według 
indywidualnego programu pod opieką prof. dr. hab. inż. Adama KAWALCA (IRE). 

420/WEL/2016 
Uchwalenie programu i planu kursu doskonalącego MON „Kalibracja przyrządów 
pomiarowych określonych dziedzin pomiarowych”. 

Ponadto Rada WEL wysłuchała informacji na temat: 

• wyników kontroli zajęć w roku akademickim 2015/2016. 



Następne posiedzenie Rady WEL 

21 września 2016 r. 
godz. 10.00 

 


