
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 20 grudnia 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

110/WEL/2017
Poparcia wniosku zainicjowanego przez Wydział Mechatroniki i Lotnictwa o nadanie 
tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego prof. dr. hab. inż. Michałowi CIAŁKOWSKIEMU 

111/WEL/2017

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana JANKOWSKIEGO
w osobach:
1) dr. hab. inż. Witolda HOŁUBOWICZA z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu,
2) prof. dr. hab. inż. Ewę NIEWIADOMSKĄ-SZYNKIEWICZ z Politechniki Warszawskiej.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 20 grudnia 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

112/WEL/2017

Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. inż. Damiana 
JANKOWSKIEGO w następujących składach:
1. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie „telekomunikacji” (dyscyplina 

podstawowa):
a) prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI – przewodniczący,
b) dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI – członek komisji,
c) dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI – członek komisji,
d) dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – członek komisji,
e) prof. dr hab. inż. Marek AMANOWICZ – promotor,
f) dr inż. Jacek JARMAKIEWICZ – promotor pomocniczy;

2. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie „historia” (dyscyplina dodatkowa):
a) prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI – przewodniczący,
b) prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ – członek komisji,
c) prof. dr hab. inż. Marek AMANOWICZ – promotor;

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

– członek komisji,
c) prof. dr hab. inż. Marek AMANOWICZ – promotor.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 20 grudnia 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

113/WEL/2017

Wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. 
Damiana JANKOWSKIEGO w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI – członek komisji,
3) dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI – członek komisji,
4) dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – członek komisji,
5) prof. dr hab. inż. Witold HOŁUBOWICZ – recenzent,
6) prof. dr hab. inż. Ewa NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ – recenzent,
7) prof. dr hab. inż. Marek AMANOWICZ – promotor;
8) dr inż. Jacek JARMAKIEWICZ – promotor pomocniczy;

114/WEL/2017

Powołania zespołu ekspertów do określenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu 
studiów podyplomowych „Techniczna ochrona osób i mienia” w następującym 
składzie:
1. dr hab. inż. Marek KUCHTA; 
2. dr inż. Michał WIŚNIOS;
3. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI;
4. dr inż. Jarosław BUGAJ. 



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 20 grudnia 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

115/WEL/2017

Wyrażenia zgody na zlecenie płk. dr. inż. Adamowi SŁOWIKOWI prowadzenia 
w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 zajęć z przedmiotu 
„Wprowadzenie do programowania graficznego” należącego do grupy przedmiotów 
wybieralnych na studiach wyższych pierwszego stopnia na kierunku „Elektronika i 
Telekomunikacja”, dla specjalności „Systemy cyfrowe

116/WEL/2017

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Wojska 
Łączności i Informatyki – zadania, struktura i możliwości organizacyjno-funkcjonalne 
jednostek” na studiach podyplomowych „Organizacja i eksploatacja systemów 
informacyjnych” przez płk. Roberta DROZDA, osobę spoza WAT

117/WEL/2017

Wyrażenia zgody na zlecenie płk. Robertowi PAZUROWI, osobie spoza WAT, 
prowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach:
1) „Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów młodszych korpusu osobowego 

łączności i informatyki zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i 
zabezpieczenia” z przedmiotu „Zagadnienia dotyczące osiągania zdolności 
sieciocentrycznych”,

2) „Kurs doskonalący dla oficerów starszych zajmujących stanowiska w pionie 
sztabowym i zabezpieczenia korpusu osobowego łączności i informatyki” z 
przedmiotu „Zdolność sieciocentryczna Sił Zbrojnych”.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 20 grudnia 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

118/WEL/2017

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu 
„Zautomatyzowane systemy dowodzenia” na kursie doskonalącym „Systemy łączności i 
informatyki SZ RP dla oficerów młodszych” przez ppłk. Roberta RUSIA oraz mjr. 
Bogumiła KOSIORKA, osoby spoza WAT

119/WEL/2017

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu 
„Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych” na kursie doskonalącym „Systemy 
łączności i informatyki SZ RP dla oficerów młodszych” przez ppłk. Arkadiusza Węskę, 
osobę spoza WAT. 

120/WEL/2017
Wyrażenia pozytywnej opinii o zatrudnieniu dr. inż. Piotra ŁUBKOWSKIEGO na 
stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na pełen etat od dnia 1 lutego 2018 r. na 
czas nieokreślony

121/WEL/2017
Wyrażenia pozytywnej opinię o zatrudnieniu mgr. inż. Jakuba KAŹMIERCZAKA na 
stanowisku wykładowcy na pełen etat od dnia 1 lutego 2018 r. na czas nieokreślony. 



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 20 grudnia 2017 roku podjęto uchwały dotyczące:

122/WEL/2017

Zmian i uzupełnienia składów stałych komisji Rady WEL w kadencji 2016-2020
polegających na:
1) Odwołaniu z członków stałych komisji: szer. pchor. Adriana WOLSKIEGO z komisji 

ds. kształcenia i kadr, inż. Piotra GRZEGRZÓŁKĘ z komisji ds. ds. studenckich i 
doktoranckich oraz plut. pchor. Tomasza WŁUDYGĘ z komisji ds. ds. jakości 
kształcenia,

2) Powołania na członków stałych Weronikę TABAKĘ do komisji ds. kształcenia i kadr, 
Weronikę LIS do komisji ds. studenckich i doktoranckich i Macieja Mieszko
URBAŃCZYKA do komisji ds. jakości kształcenia

123/WEL/2017 Uzupełnienia Kapituły medalu „Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki WAT” o następujące 
osoby: dr. hab. inż. Jerzego ŁOPATKĘ oraz dr. hab. inż. Zbigniewa WATRALA.

Ponadto Rada WEL wysłuchała informacji na temat:
• działalności organizacji studenckich w roku akademickim 2016/2017;
• wyników kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017;
• działalności dziekanatu WEL w roku akademickim 2016/2017.


