
Na posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki WAT 

w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:

32/WEL/2017

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza CIECHULSKIEGO
nt. „Neuronowe przetwarzanie danych w zastosowaniu do predykcji obciążeń w małym 
systemie elektroenergetycznym” w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „elektronika”, 
specjalności „sztuczne sieci neuronowe” w osobach:
1) prof. dr. hab. inż. Andrzeja MATERKI z Politechniki Łódzkiej;
2) dr. hab. inż. Tomasza MARKIEWICZA z Politechniki Warszawskiej.

33/WEL/2017
Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich 
mgr. inż. Tomasza CIECHULSKIEGO w zakresie: „elektroniki” (dyscyplina podstawowa), 
„nauk o historii” (dyscyplina dodatkowa) oraz „języka angielskiego” (język nowożytny).

34/WEL/2017

Powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza CIECHULSKIEGO
i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia tej obrony w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Marian WNUK – przewodniczący;
2) dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI – członek komisji;
3) dr hab. inż. Marek KUCHTA – członek komisji;
4) dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI – członek komisji;
5) prof. dr hab. inż. Andrzej MATERKA– recenzent;
6) dr hab. inż. Tomasz MARKIEWICZ – recenzent;
7) prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI – promotor.



Na posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki WAT 

w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:

35/WEL/2017

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła DĄBALA
nt. „Chaotyczne generatory pseudolosowych sekwencji binarnych w układach 
programowalnych” w dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „elektronika”, 
specjalności „cyfrowe przetwarzanie sygnałów” w osobach:
1) dr. hab. inż. Mieczysława JESSY z Politechniki Poznańskiej;
2) dr. hab. inż. Andrzeja PASZKIEWICZA z Narodowego Centrum Kryptologii.

36/WEL/2017
Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. inż. Pawła DĄBALA
w zakresie: „elektroniki” (dyscyplina podstawowa), „filozofii” (dyscyplina dodatkowa) 
oraz „języka angielskiego” (język nowożytny).

37/WEL/2017

Powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła DĄBALA 
i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia tej obrony w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI – przewodniczący;
2) dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI – członek komisji;
3) dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA – członek komisji;
4) płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTRKOWSKI – członek komisji;
5) dr hab. inż. Mieczysław JESSA – recenzent;
6) dr hab. inż. Andrzeja PASZKIEWICZ – recenzent;
7) dr hab. inż. Ryszard SZPLET – promotor.



Na posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki WAT 

w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjęto uchwały w sprawie:

38/WEL/2017
Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina ŁABOWSKIEGO
oraz wyznaczenia płk. dr. hab. inż. Piotra KANIEWSKIEGO na promotora
i mjr. dr. inż. Piotra SERAFINA na promotora pomocniczego.

39/WEL/2017
Wyrażenia zgody dla prof. dr. hab. inż. Mariana WNUKA na zwiększenie w roku akademickim 
2017/2018 maksymalnej liczby prac końcowych na studiach drugiego stopnia prowadzonych 
przez jednego promotora z 4 do 6.

Ponadto Rada WEL wysłuchała informacji na temat:

• wyników kontroli zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017;

• działalności naukowo-dydaktycznej ISE w roku akademickim 2015/2016.


