
Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 19 października 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

8/WEL/2016 
Nadania mgr. inż. Pawłowi KWIATKOWSKIEMU stopieo doktora w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „elektronika”, specjalności „precyzyjna metrologia czasu”. 

9/WEL/2016 

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała SŁOMSKIEGO nt. „Hybrydowa 
sied telekomunikacyjna do zastosowao specjalnych” w dziedzinie „nauki techniczne”, 
dyscyplinie „telekomunikacja”, specjalności „sieci telekomunikacyjne” w osobach: 
1)  prof. dr. hab. inż. Andrzeja JAKUBIAKA z Politechniki Warszawskiej; 
2)  dr. hab. inż. Mariana MARCINIAKA z Instytutu Łączności – Paostwowego Instytutu 

 Badawczego. 

10/WEL/2016 Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. inż. Rafała SŁOMSKIEGO. 

11/WEL/2016 

Powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała SŁOMSKIEGO  
i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia tej obrony w składzie: 
1)  prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI  – przewodniczący; 
2)  prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC – członek komisji; 
3)  dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAOSKI – członek komisji; 
4)  dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI – członek komisji; 
5)  prof. dr hab. inż. Andrzej JAKUBIAK – recenzent; 
6)  dr hab. inż. Marian MARCINIAK – recenzent; 
7)  prof. dr hab. inż. Edward SĘDEK – promotor; 
8)  płk dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI – promotor pomocniczy. 



Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 19 października 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

12/WEL/2016 

Wyznaczenie dr. hab. inż. Ryszarda SZPLETA na promotora rozprawy doktorskiej  
mgr. inż. Pawła DĄBALA nt. „Metody chaotycznej generacji pseudolosowych  
sekwencji binarnych w układach programowalnych do zastosowao kryptograficznych”  
w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „elektronika”. 

13/WEL/2016 
Ustalenia „Norm i normatywów procesu dydaktycznego w Wydziale Elektroniki Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”. 

14/WEL/2016 
Zaopiniowania wniosku dziekana do rektora dotyczącego ustalenia liczby miejsc na studiach  
w WEL w roku akademickim 2017/2018. 

15/WEL/2016 
Przyjęcia specjalności na poszczególnych kierunkach studiów dla rekrutacji w roku 
akademickim 2017/2018. 

16/WEL/2016 
Wyrażenia pozytywnej opinii o zatrudnieniu dr. inż. Romana JAŻDŻEWSKIEGO na pełen etat na 
stanowisku starszego wykładowcy, na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2016 r. 

17/WEL/2016 

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia w semestrze zimowym roku akademickiego 
2016/2017 zajęd dydaktycznych w formie dwiczeo laboratoryjnych na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” 
przez pracowników WAT niebędących nauczycielami akademickimi:  
mgr. inż. Radosława CHĘCIOSKIEGO, mgr inż. Annę KASZUBĘ-CHĘCIOSKĄ,  
mgr. inż. Michała KRYKA i mgr. inż. Krzysztofa MALONA. 



Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 19 października 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

18/WEL/2016 

Wyrażenia pozytywnej opinii o zleceniu mgr. inż. Pawłowi DĄBALOWI – pracownikowi WAT 
zatrudnionemu na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, prowadzenia w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2016/2017 zajęd dydaktycznych w formie wykładów  
z przedmiotu „Zaawansowane techniki DSP” na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na 
kierunku „Elektronika i Telekomunikacja”. 

19/WEL/2016 
Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia w semestrze zimowym roku akademickiego 
2016/2017 zajęd dydaktycznych na kursie doskonalącym „Eksploatacja systemu bazy danych 
źródeł promieniowania radiolokacyjnego” przez mgr. inż. Jacka FORNALIKA – osobę spoza WAT. 

  

 



Następne posiedzenie Rady WEL 

16 listopada 2016 r. 
godz. 10.00 

 


