
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 marca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

150/WEL/2018
Wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. inż. Ryszardowi SZPLETOWI tytułu 
profesora w dziedzinie „nauki techniczne”.

151/WEL/2018

Powołania zespołu do przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w 
postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Ryszardowi SZPLETOWI tytułu profesora w 
dziedzinie „nauki techniczne” w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Marian WNUK;
2. prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI;
3. prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC.

152/WEL/2018

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mateusza KUSTRY nt. „Hybrydowy sensing
widma w mobilnych sieciach ad-hoc (MANET)” w dziedzinie „nauki techniczne”, 
dyscyplinie „telekomunikacja” oraz wyznaczenia promotora w osobie dr hab. inż. 
Marka SUCHAŃSKIEGO i promotora pomocniczego w osobie dr inż. Krzysztofa 
KOSMOWSKIEGO.

153/WEL/2018

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Urszuli JAGODZIŃSKIEJ-SZYMAŃSKIEJ nt.
„Sterowanie urządzeniem zewnętrznym za pomocą aktywności myślowych” w 
dziedzinie „nauki techniczne”, dyscyplinie „telekomunikacja” oraz wyznaczenia 
promotora w osobie prof. dr hab. inż. Edwarda SĘDKA.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 marca 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

154/WEL/2018

Wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku studentki inż. Olgi STEC o rozpoczęciu 
studiów drugiego stopnia na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” według 
indywidualnego programu studiów od semestru letniego roku akademickiego 
2017/2018 pod opieką prof. dr. hab. inż. Adama KAWALCA.

155/WEL/2018

Wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku studenta inż. Patryka KONARSKIEGO o 
rozpoczęciu studiów drugiego stopnia na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” 
według indywidualnego programu studiów od semestru letniego roku akademickiego 
2017/2018 pod opieką ppłk. dr. inż. Tadeusza SONDEJA.

156/WEL/2018

Wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku studenta inż. Kamila DOMAŃSKIEGO o 
rozpoczęciu studiów drugiego stopnia na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” 
według indywidualnego programu studiów od semestru letniego roku akademickiego 
2017/2018 pod opieką ppłk. dr. inż. Tadeusza SONDEJA.

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

158/WEL/2018

Wyrażenia zgody na kierowanie przez płk. dr. inż. Adama SŁOWIKA - pracownika WAT 
niebędącego nauczycielem akademickim jedną pracą dyplomową, na studiach 
wyższych stacjonarnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja  w semestrze letnim 
roku akademickiego 2017/2018.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 21 lutego 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

144/WEL/2018

Wyrażenia zgody na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku 
akademickiego 20172018 przez niżej wymienionych pracowników WAT niebędących 
nauczycielem akademickim lub osoby spoza WAT. 
1. płk. Grzegorza PASTORA – z przedmiotu Organizowanie i funkcjonowanie systemów 

rozpoznania w operacjach pokojowych na kursie doskonalącym Systemy Walki 
Elektronicznej w terminie 05.02-09.03.2018 r.,

2. ppłk. Roberta RUSIA i mjr. Bogumiła KOSIORKA – z przedmiotu Zautomatyzowane 
systemy dowodzenia na kursie doskonalącym Systemy łączności i informatyki SZ RP 
dla oficerów młodszych w terminie 26.03-27.04.2018 r.,

3. ppłk. Arkadiusza Węskę – z przedmiotu Bezpieczeństwo systemów 
teleinformatycznych na kursie doskonalącym Systemy łączności i informatyki SZ RP 
dla oficerów młodszych w terminie 26.03-27.04.2018 r.,

4. płk. rez. dr. inż. Zdzisława CHUDEGO – z przedmiotu Układy analogowe 2, na 
studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektronika i 
Telekomunikacja,

5. mgr. inż. Marka PAWLUKA – z przedmiotu Ochrona informacji, na studiach wyższych 
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja,

6. dr. Krzysztofa KRASSOWSKIEGO – z przedmiotu Elementy kryminalistyki, na studiach 
wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektronika i 
Telekomunikacja,



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.


