
 
 

dwe  
 

Rzeszów, 13 czerwca 2018 r. 
 
Szanowni Państwo 
Członkowie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
 
 Zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w dniu  
20 czerwca 2018 r. (środa) 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 20 czerwca 2018 r. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 maja 2018 r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr. inż. Romana 

Tabisza na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych 
na podstawie umowy o pracę na czas określony od 31 lipca 2018 r. do 30 września 
2019 r. 

5. Zaopiniowanie wniosku, po przeprowadzonej ocenie, w sprawie przedłużenia 
zatrudnienia dr. inż. Andrzeja Szpytmy na stanowisku starszego wykładowcy  
w Katedrze Podstaw Elektroniki na okres do 30 września 2019 r. 

6. Zaopiniowanie wniosku mgr. inż. Michała Markiewicza w sprawie przyznania 
stypendium doktorskiego na okres sześciu miesięcy od 1 lipca 2018 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 
działalności dydaktycznej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Rzeszowskiej na 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usługi 
edukacyjne świadczone w roku akademickim 2018/2019 związane z: 

- kształceniem na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego 
stopnia, 

- powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego 
stopnia. 

9. Opinia w sprawie zawarcia porozumienia z Politechniką Lwowską w zakresie 
wydawania wspólnych dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia dla 
kierunku elektrotechnika. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie korekty w planach studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia dla kierunku elektronika i telekomunikacja (profil ogólnoakademicki). 

11. Sprawy bieżące.  
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Część II 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  

mgr. inż. Marcina Grochowiny pt. „Automatyczne wspomaganie diagnostyki przetoki 
tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego” (obszar i dziedzina nauk 
technicznych, dyscyplina: informatyka). 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji egzaminu doktorskiego  
z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Grochowiny. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony 
rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Borkowskiej pt. „Ocena efektywności 
nieosobliwych metod Trefftza w analizie quasi-stacjonarnych pól 
elektromagnetycznych” (obszar i dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: 
elektrotechnika). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony 
rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida Warchoła pt. „Rozpoznawanie statycznych 
układów dłoni na podstawie chmur punktów otrzymywanych z kamer 3D” (obszar  
i dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: informatyka). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała 
Madery pt. „Inteligentne metody wspomagania decyzji w procesie wytwarzania 
oprogramowania” w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych  
w dyscyplinie naukowej informatyka oraz wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jacka Kluski 
jako promotora przewodu doktorskiego i dr. inż. Macieja Kusego jako promotora 
pomocniczego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich  
w przewodzie doktorskim mgr. inż.  Michała Madery. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja 
Smolenia pt. „Modelowanie i analiza generatora AFPM w systemie małej elektrowni 
wiatrowej” w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych  
w dyscyplinie naukowej elektrotechnika oraz wyznaczenia dr. hab. inż. Damiana 
Mazura, prof. PRz jako promotora przewodu doktorskiego i dr. inż. Marka 
Gołębiowskiego jako promotora pomocniczego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich  
w przewodzie doktorskim mgr. inż.  Andrzeja Smolenia. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała 
Wrońskiego pt. „Wybrane aspekty modelowania tkanek miękkich na potrzeby 
symulacji operacji z zastosowaniem robotów chirurgicznych” w obszarze nauk 
technicznych, dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka 
oraz wyznaczenia dr. hab. inż. Ryszarda Leniowskiego, prof. PRz jako promotora 
przewodu doktorskiego. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich  
w przewodzie doktorskim mgr. inż.  Michała Wrońskiego. 

Materiały i protokół do wglądu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 
https://weii.prz.edu.pl/wydzial/rada-wydzialu. 

 
Rozprawy doktorskie: mgr inż. Doroty Borkowskiej, mgr. inż. Marcina Grochowiny,  mgr. 
inż. Dawida Warchoła dostępne do wglądu w dziekanacie (p. 104). 
 
 

 
Z poważaniem 

Dziekan 
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek 
 

https://weii.prz.edu.pl/wydzial/rada-wydzialu

