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Rzeszów, 5 września 2019 r. 
 

Szanowni Państwo 
Członkowie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 Zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniu  

12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału  

A-101. 

Przewidywany porządek obrad: 

Część I 

1. Otwarcie obrad i wręczenie gratulacji. 

2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 września br. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 lipca br. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia 

dr. hab. inż. Ryszarda Leniowskiego, prof. PRz na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze 
Informatyki i Automatyki na czas nieokreślony od 1 października 2019 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Marcina Hubacza na 
stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki i Automatyki na czas określony od 
1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o pozostawienie  
prof. dr. hab. inż. Yaroslava Marushchaka na dotychczasowym stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechniki i Podstaw Informatyki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska  
dr. inż. Grzegorza Karnasa z asystenta na stanowisko adiunkta w Katedrze 
Elektrotechniki i Podstaw Informatyki na czas nieokreślony od 1 października 
2019 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr. Michała Piętala na stanowisku 
adiunkta w Zakładzie Systemów Złożonych na czas określony od 1 października 
2019 r. do 30 września 2021 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Patryka Pyta na stanowisku 
asystenta w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na czas 
określony od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Mateusza Suligi na 
stanowisku asystenta w Katedrze Energoelektroniki i Elektroenergetyki na czas 
określony od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. 

11. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród Rektora. 

12. Sprawy bieżące.  
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Część II 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa 

Barana nt. „Temperatura panelu oświetleniowego ze źródłami LED i jej wpływ na 

wybrane parametry świetlne” i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 
 
Rozprawa doktorska mgr. inż. Krzysztofa Barana jest dostępna do wglądu  
w dziekanacie (p. 104). 
 
 
Pozostałe materiały do wglądu oraz  protokół znajdują się na stronie internetowej 
pod adresem: http://weii.prz.edu.pl/wydzial/rada-wydzialu/. 
  

  Z poważaniem 

Dziekan 
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

   prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek 
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