
Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 26 września 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

215/WEL/2018 Ustalenia rocznego planu posiedzeń zwyczajnych Rady WEL w roku akademickim 
2018/2019.

216/WEL/2018 Poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Ryszardowi SZPLETOWI tytułu profesora w 
dziedzinie „nauki techniczne”.

217/WEL/2018
Nadania mgr. inż. Michałowi SUCHOCKIEMU stopnia doktora w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „elektronika”, specjalności „cyfrowe przetwarzanie sygnałów 
biomedycznych”.

218/WEL/2018 Nadania mgr. inż. Kamilowi KAMIŃSKIEMU stopnia doktora w dziedzinie „nauki 
techniczne”, dyscyplinie „elektronika”, specjalności „cyfrowe przetwarzanie sygnałów ”.

219/WEL/2018

Wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Urszuli JAGODZIŃSKIEJ-
SZYMAŃSKIEJ w osobach:
1) prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI,
2) prof. dr hab. inż. Andrzej MATERKA.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 26 września 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

220/WEL/2018

Wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. 
Urszuli JAGODZIŃSKIEJ- SZYMAŃSKIEJ w składzie:
1) prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC – przewodniczący,
2) dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA – członek komisji,
3) dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI – członek komisji,
4) dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI – członek komisji,
5) prof. dr hab. inż. Stanisław OSOWSKI– recenzent,
6) prof. dr hab. inż. Andrzej MATERKA – recenzent,
7) prof. dr hab. inż. Edward SĘDEK – promotor;



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 26 września 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

221/WEL/2018

Powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. inż. Urszuli 
JAGODZIŃSKIEJ- SZYMAŃSKIEJ  w następujących składach:
1. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie „telekomunikacji” (dyscyplina 

podstawowa):
a) prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC – przewodniczący,
b) dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA – członek komisji,
c) dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI – członek komisji,
d) dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI – członek komisji,
e) prof. dr hab. inż. Edward SĘDEK – promotor,

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

3. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie „języka angielskiego” (język nowożytny): 
zwolniona 

222/WEL/2018

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jolanty CHMIELIŃSKIEJ oraz 
wyznaczenia na promotora rozprawy doktorskiej dr. hab. inż. Jacka 
JAKUBOWSKIEGO oraz wyznaczenia na promotora pomocniczego dr. inż. 
Tadeusza SONDEJA.



Na posiedzeniu Rady WEL 

w dniu 26 września 2018 roku podjęto uchwały dotyczące:

223/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o zmianie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na pół 
etatu na czas nieokreślony od 1 października 2018 r. dla prof. dr. hab. inż. Bronisława 
STECA zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego. 

224/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o zmianie stanowiska dr. inż. Zbigniewa JACHNY z 
adiunkta naukowo-dydaktycznego na starszego wykładowcę na pełen etat na czas 
nieokreślony od 1 października 2018 r.

225/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o zmianie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na pół 
etatu na czas nieokreślony od 1 listopada 2018 r. mgr. inż. Sebastiana SZWACZYKA 
zatrudnionego na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. 

226/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o przedłużeniu zatrudnienia dr. hab. inż. Włodzimierza 
PRZYBOROWSKIEGO na stanowisku profesora nadzwyczajnego na pół etatu na czas 
nieokreślony od 1 października 2018 r.

227/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o przedłużeniu zatrudnienia dr. hab. inż. Stanisława 
ZIEMIANKA na stanowisku profesora nadzwyczajnego na pół etatu na czas nieokreślony 
od 1 października 2018 r.

228/WEL/2018
Wyrażenia pozytywnej opinii o rozpoczęciu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
„Elektronika i Telekomunikacja” według indywidualnego programu studiów od 
semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 pod opieką dr. hab. inż. Cezarego 
ZIÓŁKOWSKIEGO, prof. WAT dla studenta Patryka WALASZKA



Następne posiedzenie Rady WEL

17 października 2018 r.
godz. 10.00
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Nadzwyczajne posiedzenie

Rady WEL

26 lipca 2018 r.
godz. 10.00
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