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Białystok, 8 czerwca 2022 r. 

 

 

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE 

RADY DYSCYPLINY 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 

W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna            

i Telekomunikacja  w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali 128.  

Przedstawiam proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 6 kwietnia 2022 r. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia postępowania o 

nadanie stopnia doktora mgr inż. Joannie Gościk. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej tematyki i zakresu rozpraw 

doktorskich w ramach dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja 

 realizowanych w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej  

w roku akademickim 2022/2023. 

6. Uchwała w sprawie wysokości środków przeznaczonych na stypendia doktoranckie 

w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Informatyki PB. 

7. Uchwała w sprawie wskazania kandydatów na recenzentów rozprawy w 

postępowaniu o nadanie stopnia doktora pani mgr inż. Katarzyny Borowskiej. 

8. Uchwała w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji doktorskiej, 

będących członkami Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, 

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora pani mgr inż. Katarzyny Borowskiej. 

9. Uchwała w sprawie wskazania kandydata na przewodniczącego komisji doktorskiej 

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora pani mgr inż. Katarzyny Borowskiej. 

10. Uchwała w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej informatyka techniczna i telekomunikacja oraz powołania komisji 

przeprowadzającej egzamin, w tym  przewodniczącego komisji, w postępowaniu o 

nadanie stopnia doktora pani mgr inż. Katarzyny Borowskiej. 
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11. Uchwała w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

dodatkowej ekonomia i finanse oraz powołania komisji przeprowadzającej 

egzamin, w tym  przewodniczącego komisji, w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora pani mgr inż. Katarzyny Borowskiej. 

12.  Uchwała w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu doktorskiego z języka obcego 

nowożytnego: język angielski oraz powołania komisji przeprowadzającej egzamin, 

w tym  przewodniczącego komisji, w postępowaniu o nadanie stopnia doktora pani 

mgr inż. Katarzyny Borowskiej. 

13.  Prezentacja dot. możliwości współpracy z IDEAS NCBR w ramach tematyki 

rozpraw doktorskich w Szkole Doktorskiej PB. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Stosownie do § 15 ust. 8 Zasad przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

w Politechnice Białostockiej, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 157/XVI/XVI/2021 Senatu 

Politechniki Białostockiej z dnia 16 grudnia 2021 roku, kandydatów na członków komisji doktorskiej oraz 

członków komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie wraz ze wskazaniem tematyki egzaminów 

doktorskich może zgłosić każdy członek Rady Dyscypliny, przekazując pisemne zgłoszenie wraz z 

uzasadnieniem do przewodniczącego Rady przed posiedzeniem Rady. 

 

                 Przewodniczący Rady Dyscypliny 

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja 

 

 

      prof. dr hab. inż. Marek Krętowski 


