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Rzeszów, 18 stycznia 2022 r.  

 

 

Szanowni Państwo 

Członkowie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

Zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, które 

odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 10.30 w sali A61 (bud. A). 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, wręczenie gratulacji i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia w dniu 26 stycznia 2022 r. 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 grudnia 2021 r. 

4. Zaopiniowanie wniosku dr. inż. Sławomira Samoleja o zatrudnienie na stanowisku 

profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki  

i Automatyki od 01.03.2022 r. na okres dwóch lat w ramach dotychczasowego 

zatrudnienia na czas nieokreślony. 

5. Zaopiniowanie wniosku dr. inż. Mariusza Trojnara o przedłużenie zatrudnienia  

na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze 

Elektrotechniki i Podstaw Informatyki od 01.03.2022 r. na okres dwóch lat w ramach 

dotychczasowego zatrudnienia na czas nieokreślony. 

6. Zaopiniowanie wniosku mgr. inż. Michała Ćmila o zatrudnienie na stanowisku 

asystenta w Zakładzie Systemów Złożonych w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych na 1/2 etatu na okres od 25.02.2022 r. do 24.02.2024 r. 

6a. Zaopiniowanie wniosku dr hab. Urszuli Jankiewicz (Katedra Biochemii  

i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie) o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Systemów Złożonych w grupie pracowników badawczych na 1/3 etatu na okres od 

01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. 

6b. Zaopiniowanie wniosku mgr inż. Krystyny Krzywdzińskiej o zatrudnienie na 

stanowisku asystenta w Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów 

Elektromaszynowych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na okres 

dwóch lat od 15.02.2022 r.  

7. Zaopiniowanie kandydatów do wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli 

akademickich na okres do 31 grudnia 2024 r. na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia  

nr 122/2021 Rektora PRz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia trybu, zasad 

i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich. 

8. Zaopiniowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz medali. 

9. Informacja dot. kryteriów zatrudnienia nauczyciela akademickiego w grupie 

pracowników dydaktycznych, w tym zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni  

w grupie pracowników dydaktycznych osoby nieposiadającej stopnia doktora 

habilitowanego. 

10. Sprawy bieżące. 
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Materiały do bieżącego posiedzenia Rady oraz protokół z poprzedniego posiedzenia znajdują 

się na stronie internetowej pod adresem: https://weii.prz.edu.pl/wydzial/rada-wydzialu-

elektrotechniki-i-informatyki/materialy-do-wgladu 

                                                           Z poważaniem   
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