
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 8 lutego 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

6/WEL/2017
Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina PIJANKI
oraz wyznaczenia dr. hab. inż. Grzegorza RÓŻAŃSKIEGO na promotora
i ppłk. dr. inż. Jarosława KRYGIERA na promotora pomocniczego

7/WEL/2017

Wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku o przyznanie zespołowej nagrody rektorskiej 
za „Uruchomienie pierwszego i drugiego stopnia studiów na kierunku Energetyka”
dla zespołu w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ;
2) dr hab. inż. Zbigniew WATRAL;
3) dr inż. Krzysztof KWIATOS;
4) dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI;
5) prof. dr hab. inż. Stanisław KONOPKA;
6) dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK;
7) dr inż. Waldemar PŁOCHARZ;
8) prof. dr hab. inż. Marian WNUK;
9) dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ;
10) dr inż. Marek SUPRONIUK;
11) prof. dr hab. inż. Janusz TERPIŁOWSKI;
12) mgr inż. Zdzisław BOGACZ;
13) mgr inż. Robert KOSSOWSKI.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 8 lutego 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

8/WEL/2017

Wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku o odbycie stażu przygotowującego do podjęcia 
obowiązków nauczyciela akademickiego w semestrze letnim roku akademickiego 
2016/2017 przez studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia: inż. Emilię GAWINEK, 
inż. Patryka SIEDLECKIEGO.

9/WEL/2017

Wyrażenia zgody na zlecenie dr. inż. Andrzejowi ŁASICY, osobie spoza WAT, prowadzenia 
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 zajęć w języku angielskim z przedmiotu 
„High voltage technology” na studiach doktoranckich w dyscyplinie „Elektronika”
realizowanych przez mgr. inż. Yahia ACHOUR według indywidualnego programu studiów.

10/WEL/2017

Wyraża się zgodę na zlecenie płk. dr. inż. Adamowi SŁOWIKOWI prowadzenia 
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 zajęć z przedmiotu 
„Graficzne środowisko programistyczne” na studiach wyższych drugiego stopnia 
na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja”, dla specjalności „Radiolokacja”.

Ponadto Rada WEL wysłuchała informacji na temat:

• oceny rozwoju naukowego nauczycieli akademickich WEL w roku akademickim 2015/2016;

• propozycji Komisji ds. Kształcenia i Kadr w sprawie korekty „uchwały Rady WEL nr 243/WEL/2014 
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie studiów indywidualnych”.


