
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 4 lipca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

200/WEL/2018
Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila KAMIŃSKIEGO
w osobach:
1) prof. dr. hab. inż. Adama DĄBROWSKIEGO z Politechniki Poznańskiej,
2) dr. hab. inż. Tomasza MARKIEWICZA z Politechniki Warszawskiej.

201/WEL/2018

Wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. 
Kamila KAMIŃSKIEGO w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI – członek komisji,
3) dr hab. inż. Czesław LEŚNIK– członek komisji,
4) dr hab. inż. Ryszard SZPLET – członek komisji,
5) prof. dr hab. inż. Adam DĄBROWSKI – recenzent,
6) prof. dr hab. inż. Tomasz MARKIEWICZ – recenzent,
7) prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – promotor;

202/WEL/2018



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 4 lipca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

202/WEL/2018

Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. inż. Kamila 
KAMIŃSKIEGO w następujących składach:
1. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie „elektroniki” (dyscyplina podstawowa):

a) prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC – przewodniczący,
b) dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI – członek komisji,
c) dr hab. inż. Czesław LEŚNIK– członek komisji,
d) dr hab. inż. Ryszard SZPLET – członek komisji,
e) prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – promotor,

2. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie „filozofia” (dyscyplina dodatkowa):
a) prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC – przewodniczący,
b) prof. dr hab. Janusz ŚWINIARSKI – członek komisji,
c) prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – promotor;

3. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie „języka angielskiego” (język nowożytny):
a) prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC – przewodniczący,
b) mgr Anna DUNIN-BZDAK – lektor języka angielskiego w WAT 

– członek komisji,
c) prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – promotor.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 4 lipca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

203/WEL/2018

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosława ŁUKASIAKA nt. „Szacowanie 
niezawodności eksploatacyjnej budynkowych systemów ochrony” w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „elektronika” oraz wyznaczenia promotora w osobie dr. hab. 
inż. Adama ROSIŃSKIEGO i promotora pomocniczego w osobie dr inż. Michała 
WIŚNIOSA.

204/WEL/2018

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marty OKOŃ-FAFARA  nt. „Zastosowanie 
metody track-before-detect do wykrywania taktycznych rakiet balistycznychy” w 
dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „elektronika” oraz wyznaczenia promotora w 
osobie prof. dr. hab. inż. Adama KAWALCA i promotora pomocniczego w osobie dr inż. 
Andrzeja WITCZAKA.

205/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii do projektu planu rzeczowo-finansowego Wydziału
Elektroniki na rok 2018.

206/WEL/2018 Wprowadzenia zmian w programach i planach studiów doktoranckich od naboru 2018.

207/WEL/2018
Uchwalenia planu studiów wyższych pierwszego stopnia prowadzonych w języku 
angielskim na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” w specjalności Radar 
techniques dla kandydatów na żołnierzy zawodowych z Królestwa Arabii Saudyjskiej w



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 4 lipca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

208/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o zatrudnieniu płk. dr. hab. inż. Piotra KANIEWSKIEGO na 
stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego na pełen etat od dnia 1 września 2018 r. 
na czas nieokreślony.

209/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii  o wyznaczeniu płk. dr. hab. inż. Piotra KANIEWSKIEGO do 
pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Radioelektroniki do dnia 30.08.2020 r.

210/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o zmianie dr. inż. Michałowi ŁABOWSKIEMU,
zatrudnionemu na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, wymiaru czasu pracy
z pełnego etatu na pół etatu na czas nieokreślony od 1 sierpnia 2018 r.

211/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o zmianie stanowiska mgr. inż. Piotra FIGONIA z asystenta 
naukowo-dydaktycznego na wykładowcę na pełen etat na czas nieokreślony od 1 
października 2018 r.

212/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o przedłużeniu zatrudnienia mgr. inż. Ireneusza KOŁKA na 
stanowisku starszego wykładowcy na pół etatu na czas określony od 1 października 
2018 r do 30.09.2019 r. 

213/WEL/2018 Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracownika WAT 
niebędącego nauczycielem akademickim lub osobę spoza WAT – dr. inż. Konrad WRONA.


