
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 18 kwietnia 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

159/WEL/2018

Wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. 
Ryszardowi SZPLETOWI tytułu profesora w osobach:
1. Prof. dr hab. inż. Adam BIEŃKOWSKI, Politechnika Warszawska
2. Prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROGOWSKi, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Gnieźnie
3. Prof. dr hab. inż. Janusz GAJDA, Akademia Górniczo-Hutnicza
4. Prof. dr hab. inż. Paweł GRYBOŚ, Akademia Górniczo-Hutnicza
5. Prof. dr hab. inż. Dariusz KANIA, Politechnika Śląska
6. Prof. dr hab. inż. Andrzej MATERKA, Politechnika Łódzka
7. Prof. dr hab. inż. Tomasz KACPRZAK, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w 

Łodzi
8. Prof. dr hab. inż. Stanisław SZCZEPAŃSKI, Politechnika Gdańska
9. Prof. dr hab. inż. Andrzej ZAJĄC, Politechnika Białostocka
10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof ZAREMBA, Politechnika Warszawska.

160/WEL/2018
Nadania mgr. inż. Damianowi JANKOWSKIEMU stopnia doktora w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „telekomunikacja”,  specjalności „bezpieczeństwo sieci 
teleinformatycznych”.

161/WEL/2018
Nadania mgr. inż. Michałowi ŁABOWSKIEMU stopnia doktora w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „elektronika”,  specjalności „zintegrowane systemy 
nawigacyjne”.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 marca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

162/WEL/2018
Wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała ŁABOWSKIEGO nt. „Metoda 
estymacji elementów nawigacyjnych bezzałogowego statku powietrznego w systemie 
radarowego zobrazowania terenu” w dyscyplinie „ elektronika”.

163/WEL/2018

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha LEJKOWSKIEGO nt. „Nowatorska 
metoda diagnostyki  wybranych stanów patologii serca oparta na czasowo-
częstotliwościowej analizie sygnałów fonokardiograficznych” w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „telekomunikacja” oraz wyznaczenia promotora w osobie prof. 
dr. hab. inż. Andrzeja DOBROWOLSKIEGO oraz drugiego promotora dr. hab. n. med. 
Roberta OLSZEWSKIEGO.

164/WEL/2018

Zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka BOREJKI nt. „Monoimpulsowa
antena inf. z kompensacją promieniowania wstecznego” w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „telekomunikacja” wszczętego uchwałą Rady WEL nr 17/I/03 z 
dnia 17 grudnia 2003 r.

165/WEL/2018
Pozytywnego zaopiniowania projektu wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
wsparcia badań podstawowych pn. Grant Badawczy pt. Badania podstawowe w 
obszarze technologii sensorowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod 
przetwarzania danych.

166/WEL/2018
Wyrażenia zgody dla dr. hab. inż. Zbigniewa PIOTROWSKIEGO na na zwiększenie liczby 
doktorantów i osób ze wszczętym przewodem doktorskim przypadających na jednego 
opiekuna /promotora z 5 do 8.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 lutego 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

167/WEL/2018

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu 
„Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” na kursie doskonalącym „Systemy 
łączności i informatyki SZ RP dla oficerów młodszych ” przez specjalistę spoza WAT:
ppłk. Arkadiusza WĘSKĘ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

168/WEL/2018
Zaopiniowania „Norm i normatywów procesu dydaktycznego w Wydziale Elektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 lutego 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

144/WEL/2018

7. kpt. mgr inż. Sylwię BOROŃ – z przedmiotu Ochrona przeciwpożarowa, na studiach 
wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektronika i 
Telekomunikacja,

8. dr. inż. Marcina WESOŁOWSKIEGO – z przedmiotu Przemiany elektrotermiczne w 
energetyce, na studiach wyższych stacjonarnych na kierunku Energetyka,

9. dr. inż. Andrzeja ŁASICĘ – z przedmiotu Podstawy techniki wysokich napięć, na 
studiach wyższych stacjonarnych na kierunku Energetyka,

10. dr. inż. Andrzeja PAWLĘGĘ – z przedmiotu Gospodarka energetyczna, na studiach 
wyższych stacjonarnych na kierunku Energetyka,

11. dr. inż. Zbigniewa ZDUNA – z przedmiotu Sterowanie systemami 
elektroenergetycznymi oraz kierowanie czterema pracami dyplomowymi, na 
studiach wyższych stacjonarnych na kierunku Energetyka,

12. dr. inż. Sylwię WRÓBLEWSKĄ – kierowanie jedną pracą dyplomową, na studiach 
wyższych stacjonarnych na kierunku Energetyka,

13. mgr inż. Piotra KONIECZNEGO i mgr inż. Mariana CIEŚLIKA – z przedmiotu Inżynieria 
obrazu i dźwięku na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na 
kierunku przez Elektronika i Telekomunikacja.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 lutego 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

145/WEL/2018

Wprowadzenia zmian w programach i planach :
1. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla naboru 2016 dla kandydatów na 

żołnierzy zawodowych na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” dla specjalności: 
„Eksploatacja systemów łączności” oraz „Rozpoznanie i zakłócanie radiowe”,  

2. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku 
„Elektronika i Telekomunikacja”, dla specjalności „Systemy cyfrowe”, 

3. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku 
„Energetyka”, dla specjalności „Elektroenergetyka” ,

4. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla naboru 2016 kandydatów na 
żołnierzy zawodowych na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” dla specjalności: 
„Metrologia”.

146/WEL/2018

Wyrażenia pozytywnej opinię do wniosku o odbycie stażu przygotowującego do 
podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego w semestrze letnim roku 
akademickiego 2017/2018 przez studenta ostatniego roku studiów drugiego stopnia na 
kierunku Energetyka inż. Karola PIWOWARSKIEGO.

147/WEL/2018

Wyrażenia się pozytywnej opinię do wniosku studenta pchor. Macieja CZERWIŃSKIEGO 
o rozpoczęcie studiów drugiego stopnia na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” 
według indywidualnego programu studiów od semestru letniego roku akademickiego 
2017/2018 pod opieką dr. hab. inż. Mateusza PASTERNAKA, prof. WAT.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 lutego 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

148/WEL/2018

Wyrażenia się pozytywnej opinię do wniosku studentki Aleksandry SKUZY o rozpoczęcie 
studiów pierwszego stopnia na kierunku „Energetyka” według indywidualnego 
programu studiów od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 pod opieką dr. 
inż. Marka SUPRONIUKA.

149/WEL/2018

Wyrażenia zgody dla mjr. dr. inż. Mariusza BEDNARCZYKA na zwiększenie w roku 
akademickim 2017/2018 maksymalnej liczby prac końcowych na studiach drugiego 
stopnia prowadzonych przez jednego promotora z 4 do 5.


