
Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 14 grudnia 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

21/WEL/2016 

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha BEDNARCZYKA  
nt. „Zastosowanie zmodyfikowanych ukrytych modeli Markowa do dynamicznego  
zarządzania widmem w sieciach radia kognitywnego”, w dziedzinie „nauki techniczne”, 
dyscyplinie „telekomunikacja”, specjalności „sieci radia kognitywnego” w osobach: 
1)  prof. dr hab. inż. Hanny BOGUCKIEJ z Politechniki Poznaoskiej; 
2)  prof. dr. hab. inż. Ryszarda KATULSKIEGO z Politechniki Gdaoskiej. 

22/WEL/2016 
Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. inż. Wojciecha 
BEDNARCZYKA  w zakresie: telekomunikacji (dyscyplina podstawowa), nauk o polityce 
(dyscyplina dodatkowa), języka angielskiego (język nowożytny). 

23/WEL/2016 

Powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha BEDNARCZYKA  
i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia tej obrony w składzie: 
1)  prof. dr hab. inż. Marian WNUK – przewodniczący; 
2)  dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA – członek komisji; 
3)  dr hab. inż. Waldemar SUSEK – członek komisji; 
4)  dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI – członek komisji; 
5)  prof. dr hab. inż. Hanna BOGUCKA – recenzent; 
6)  prof. dr hab. inż. Ryszard KATULSKI – recenzent; 
7)  prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI – promotor; 
8)  dr inż. Jarosław MICHALAK – promotor pomocniczy. 



Na posiedzeniu Rady WEL  

   w dniu 14 grudnia 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 

24/WEL/2016 
Zaopiniowania korekty programu i planu studiów doktoranckich w zakresie  
„Elektroniki i Telekomunikacji”. 

25/WEL/2016 
Uchwalenia programu i planu kursu dokształcającego „Kurs przeszkolenia kadr  
rezerwy – oficerski”. 

26/WEL/2016 
Uchwalenia programu i planu kursu dokształcającego „Szkolenie ochotników w ramach służby 
przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów w korpusie osobowym łączności i informatyki”. 

27/WEL/2016 

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia prowadzenia w okresie od 9 stycznia  
do 3 lutego 2017 r. zajęd dydaktycznych z przedmiotu „Zautomatyzowane systemy 
dowodzenia” na kursie doskonalącym „Systemy łączności i informatyki dla oficerów 
młodszych” przez niżej wymienione osoby spoza WAT: ppłk. Roberta RUSIA,  
płk. Pawła SKURATOWICZA, mjr. Bogumiła KOSIORKA. 

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

Ponadto Rada WEL wysłuchała informacji na temat: 

• działalności organizacji studenckich w roku akademickim 2015/2016; 

• wyników kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. 



Następne posiedzenie Rady WEL 

18 stycznia 2017 r. 
godz. 10.00 

 


