
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

182/WEL/2018

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotr SMAGOWSKIEGO nt. „Metoda 
estymacji wybranych parametrów lotu niekierowanego pocisku rakietowego z 
wykorzystaniem optoelektronicznego systemu trajektograficznego” w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „elektronika” oraz wyznaczenia promotora w osobie dr. hab. 
inż. Piotra KANIEWSKIEGO.

183/WEL/2018

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała SUCHOCKIEGO
w osobach:
1) prof. dr. hab. inż. Stanisława OSOWSKIEGO z Politechniki Warszawskiej,
2) prof. dr. hab. inż. Piotra AUGUSTYNIAKA z Akademii Górniczo-Hutniczej.

184/WEL/2018

Wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. 
Michała SUCHOCKIEGO w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Marek KUCHTA – członek komisji,
3) dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – członek komisji,
4) dr hab. inż. Ryszard SZPLET – członek komisji,
5) prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI – recenzent,
6) prof. dr hab. inż. Piotr AUGUSTYNIAK – recenzent,
7) prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – promotor;



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

185/WEL/2018

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

a) prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ – przewodniczący,
b) dr hab. inż. Marek KUCHTA – członek komisji,
c) dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – 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. Henryk SUPRONOWICZ – 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. Henryk SUPRONOWICZ – 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 13 czerwca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

186/WEL/2018

Uchwalenia programu i planu studiów stanowiących załącznik do programu dla studiów
wyższych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:

1. „Elektronika i Telekomunikacja” dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

2. „Energetyka” dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

187/WEL/2018
Uchwalenia programu studiów i planu studiów stanowiących załącznik do programu dla 
studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Elektronika i 
Telekomunikacja” dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

188/WEL/2018

Wyrażenia pozytywnej opinii do opisu wniosku o przyznanie środków finansowych na
Pracę Badawczą Statutową nt. „Procedury badacze i stanowisko laboratoryjne do
pomiaru promieniowanej emisji ujawniającej pochodzącej od urządzeń
informatycznych” planowaną do realizacji w latach 2019-2021 od dnia 1 stycznia 2019
r. pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Mariana WNUKA.

189/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii do opisu wniosku o przyznanie środków finansowych na 
Pracę Badawczą Statutową nt. „Zaawansowane techniki w mobilnych sieciach 
radiowych” planowaną do realizacji w latach 2019-2021 od dnia 1 stycznia 2019 r. pod 
kierunkiem dr. hab. inż. Jerzego ŁOPATKI.

190/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku o przyznanie środków finansowych na Pracę 
Badawczą Statutową nt. „Metody i technologie identyfikacji i przetwarzania danych” 
planowaną do realizacji w latach 2019-2021 od dnia 1 stycznia 2019 r. pod kierunkiem 
dr. hab. inż. Marka KUCHTY.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 13 czerwca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

191/WEL/2018

Wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku opisu wniosku o przyznanie środków 
finansowych na Pracę Badawczą Statutową nt. „Modelowanie oraz badania układów 
zasilania w zastosowaniu do energetyki” planowaną do realizacji w latach 2019-2021 
od dnia 1 stycznia 2019 r. pod kierunkiem dr. inż. Marka SUPRONIUKA.

192/WEL/2018

Wyrażenia pozytywnej opinii do opisu wniosku o przyznanie środków finansowych na 
Pracę Badawczą Statutową nt. „Analiza metod wspomagania procesu eksploatacji 
rozległych systemów bezpieczeństwa” planowaną do realizacji w latach 2019-2021 od 
dnia 1 stycznia 2019 r. pod kierunkiem dr. inż. Wiktora OLCHOWIKA

193/WEL/2018
Pozytywnego zaopiniowania wniosku dziekana WEL o wyróżnienie tytułem „Zasłużony
Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
dla mgr. inż. Tomasza KRASZEWSKIEGO (IRE);

194/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o zmianie dr. inż. Michałowi ŁABOWSKIEMU stanowiska 
z asystenta naukowo-dydaktycznego na adiunkta naukowo-dydaktycznego na pełen 
etat na czas nieokreślony od 1 lipca 2017 r. 

195/WEL/2018 Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracownika WAT 
niebędącego nauczycielem akademickim lub osobę spoza WAT – płk Arkadiusz WĘSKA.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 16 maja 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

196/WEL/2018

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracownika WAT 
niebędącego nauczycielem akademickim lub osobę spoza WAT - płk mgr inż. Rober 
TARGOS.

197/WEL/2018
Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracownika WAT 
niebędącego nauczycielem akademickim lub osobę spoza WAT - ppłk. mgr inż. Maciej 
RUSIN

198/WEL/2018
Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracownika WAT 
niebędącego nauczycielem akademickim lub osobę spoza WAT - ppłk. mgr inż. Dariusz 
ŁOŚ.

199/WEL/2018

Zmian w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki 
WAT” oraz regulaminu działania Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki 
WAT”.


