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Wydział
Stopień naukowy Tytuł naukowy

profesoradoktora doktora habilitowanego

WA 5 3 0

WCh 36 11 3

WETI 16 7 0

WEiA 6 2 0

WFTiMS 4 2 1

WILiŚ 20 4 1

WM 6 6 0

WOiO 1 0 0

WZiE 3 2 2

Razem 97 37 7

Zakończone postępowania kwalifikacyjne prowadzone 
przez wydziały Politechniki Gdańskiej



Wydział
Stopień naukowy Tytuł naukowy

profesoradoktora doktora habilitowanego

WA 1 1 0

WCh 12 12 3

WETI 11 5 0

WEiA 4 2 0

WFTiMS 3 4 1

WILiŚ 21 4 1

WM 4 7 0

WOiO 2 0 0

WZiE 1 2 2

CNMiKnO 1 0 0

Razem 60 37 7

Stopnie i tytuły naukowe pracowników
Politechniki Gdańskiej



Wydział
Stopień naukowy

doktora doktora habilitowanego

WA 0 0

WCh 0 4

WETI 0 0

WEiA 0 0

WFTiMS 1 2

WILiŚ 3 1

WM 0 1

WOiO 1 0

WZiE 0 0

CNMiKnO 1 0

Razem 6 8

Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez naszych pracowników 
w innych jednostkach



Wydział
Stopień naukowy

doktora doktora habilitowanego

WA 1 2

WCh 2 3

WETI 1 2

WEiA 0 0

WFTiMS 1 0

WILiŚ 2 1

WM 0 0

WOiO 0 0

WZiE 0 0

Razem 7 8

Stopnie i tytuły uzyskane przez pracowników innych instytucji
przed radami naszych wydziałów



Parametry bibliometryczne:

https://pg.edu.pl/dsn/analiza_pismopg



Srebrny Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

Rektor PG w latach 1996-2002,
Honorowy Profesor Emeritus PG



Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz
Wydział Chemiczny

Profesor Emeritus PG



Tytuł naukowy profesora



prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch
Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż. Janusz Datta, prof. zw. PG
Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt, prof. zw. PG
Wydział Chemiczny

prof. dr hab. Anna Perelomova, prof. zw. PG
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej



prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. zw. PG
Wydział Zarządzania i Ekonomii

prof. dr hab. Krystyna Gomółka, prof. zw. PG
Wydział Zarządzania i Ekonomii



Stopień naukowy 
doktora  habilitowanego



WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY



dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke

monografia:
Parametryczno-algorytmiczne 

projektowanie architektury.



dr hab. Michał Pszczółkowski

Architektura użyteczności publicznej
II Rzeczypospolitej 1918-1939.



dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska

monografia:
Modelowanie zmian przestrzennych 

wywołanych decyzjami lokalizacyjnymi 
z zastosowaniem sieci Bayesa i statystyk Morana 

na przykładzie strefy podmiejskiej Olsztyna.



WYDZIAŁ 
CHEMICZNY



dr hab. inż. Iwona Gabriel

cykl publikacji: 
Enzymy szlaku kwasu α-aminoadypinowego 

Candida albicans - ich rola metaboliczna 
i znaczenie dla patogenności komórki grzybowej. 



dr hab. inż. Marek Wojciechowski

cykl publikacji: 
Wspomaganie projektowania 

nowych inhibitorów syntazy GlcN-6-P
przy użyciu metod obliczeniowych. 



dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

cykl publikacji: 
Nowe inhibitory sulfatazy steroidowej (STS) 

jako potencjalne chemoterapeutyki 
w leczeniu hormonozależnego

nowotworu piersi. 



dr hab. Sabina Dołęgowska

cykl publikacji: 
Wyznaczanie niepewności 

pobierania i przygotowania próbek środowiskowych
z ekosystemów naturalnych – istniejące
metody i propozycje nowych rozwiązań. 



dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. nadzw. PG

cykl publikacji: 
Wykorzystanie narzędzi biologicznych 

i chemometrycznych w holistycznym podejściu 
do oceny toksyczności i endokrynności 

różnych obiektów materialnych. 



dr hab. inż. Tadeusz Lemek

cykl publikacji: 
Badania nukleofilowości

karboanionów i elektrofilowości związków
elektrofilowych oraz mechanizmów

ich wzajemnych reakcji. 



dr hab. inż. Justyna Łuczak, prof. nadzw. PG

cykl publikacji: 
Znaczenie wybranych cieczy jonowych 
w otrzymywaniu układów koloidalnych 

oraz mikrocząstek. 



dr hab. Francisco Javier Pena Pereira

cykl publikacji: 
Opracowanie, zastosowanie

i dokonanie oceny zrównoważonych
procedur analitycznych. 



dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka,
prof. nadzw. PG

cykl publikacji: 
Synteza, charakterystyka i modyfikacja alifatycznych 

poliuretanów przeznaczonych do wytwarzania
rusztowań tkankowych. 



dr hab. inż. Jacek Ryl

cykl publikacji: 
Opracowanie metodyki  badawczej na bazie pomiarów 

impedancyjnych, uwzględniającej rolę 
powierzchniowych mikro-

niehomogeniczności polikrystalicznych
materiałów elektrodowych. 



dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

cykl publikacji: 
Funkcjonalizowany tlenek tytanu (IV) 

jako fotokatalizator w oczyszczaniu środowiska. 



dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

Wysokie ciśnienie jako niekonwencjonalna metoda 
utrwalania i przetwarzania żywności – ocena możliwości 

wykorzystania w przemyśle żywnościowym.

stopień doktora habilitowanego uzyskany 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu



dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska

cykl jednotematycznych publikacji objętych wspólnym 
tytułem: 

Naturalne i fizyczne czynniki wpływające na zawartość 
wybranych składników bioaktywnych w mleku ludzkim. 

stopień doktora habilitowanego uzyskany 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie



dr hab. inż. Piotr Szweda

monotematyczny cykl publikacji: 
Bakteriocyny oraz miody pozyskiwane w krajowych 
pasiekach jako potencjalne czynniki terapeutyczne 

infekcji gronkowcowych – badania in vitro.

stopień doktora habilitowanego 
uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim



dr hab. inż. Marta Wanarska

Otrzymywanie, charakterystyka i analiza potencjału 
aplikacyjnego  rekombinantowych β-ᴅ-galaktozydaz 

i izomeraz ʟ-arabinozowych pochodzących 
z psychrotolerancyjnych bakterii.

stopień doktora habilitowanego 
uzyskany w Politechnice Łódzkiej



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, 
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



dr hab. inż. Waldemar Jendernalik, 
prof. nadzw. PG

zbiór publikacji powiązanych tematycznie:
Realizacja sprzętowa sensorów obrazu

z równoległym przetwarzaniem w strukturach
planarnych układów scalonych CMOS.



dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. nadzw. PG

zbiór publikacji powiązanych tematycznie:
Opracowanie nowych algorytmów szukania

i śledzenia miejsc zerowych w dziedzinie
zespolonej do analizy problemów

elektrodynamicznych.



dr hab. inż. Adam Kusiek

zbiór publikacji powiązanych tematycznie:
Nowe struktury mikrofalowe zawierające 

materiały ferrytowe oraz dedykowane 
metody hybrydowe do ich analizy.



dr hab. inż. Rafał Lech, prof. nadzw. PG

zbiór publikacji powiązanych tematycznie:
Opracowanie nowych hybrydowych modeli

matematycznych do analizy problemów
struktur konforemnych.



dr hab. inż. Szymon Szczęsny

cykl publikacji powiązanych tematycznie:
Przetwarzanie sygnałów analogowych
z wykorzystaniem rekonfigurowalnych

układów CMOS pracujących w trybie prądowym.



dr hab. inż. Paweł Wierzba, prof. nadzw. PG

zbiór publikacji powiązanych tematycznie:
Wybrane materiały i rozwiązania

w interferometrycznych układach pomiarowych.



dr hab. inż. Marcin Kulawiak, prof. nadzw. PG

zbiór publikacji powiązanych tematycznie:
Algorytmiczne i technologiczne innowacje

w zastosowaniu sieciowych 
Systemów Informacji Przestrzennej.



WYDZIAŁ 
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI



dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. nadzw. PG

cykl publikacji: 
Zaawansowane algorytmy poprawiające jakość 

i efektywność sterowania w biologicznych 
oczyszczalniach ścieków.



dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG

monografia: 
Obliczanie wartości prądów

w przewodach odgromowych linii
elektroenergetycznych.



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ 
I MATEMATYKI STOSOWANEJ



dr hab. Jan Franz

Teoretyczne metody opisu zderzeń
pozytonów z cząsteczkami.



dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. nadzw. PG

jednotematyczny cykl publikacji zatytułowany:
Dysocjacja cząsteczek heterocyklicznych

w absorbcji promieniowania 
i w zderzeniach z jonami.



dr hab. Paweł Pilarczyk

Algorytmy dyskretne ścisłej analizy 
numeryczno-topologicznej układów dynamicznych.

stopień doktora habilitowanego uzyskany 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie



dr hab. inż. Kamila Żelechowska, prof. nadzw. PG

Funkcjonalizacja nanostruktur węglowych 
– od syntezy do zastosowań.

stopień doktora habilitowanego uzyskany 
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 

w Szczecinie



WYDZIAŁ 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA



dr hab. inż. Rafał Bray, prof. nadzw. PG

cykl publikacji powiązanych tematycznie:  
Procesy w usuwaniu manganu, amoniaku i arsenu

z wód podziemnych oraz możliwość 
jednoczesnego ich usuwania.



dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek

Uboczne produkty gospodarki odpadowej 
jako nierozpoznane źródło mikrozanieczyszczeń

o estrogenicznej aktywności biologicznej 
oraz metody ograniczenia ich wpływu na środowisko.



dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk

cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. 
Zastosowanie materiałów reaktywnych 

w ograniczaniu zanieczyszczenia wód fosforanami.



dr hab. inż. Eliza Kulbat

Metale ciężkie w odciekach i ściekach 
technologicznych ze składowisk odpadów 
komunalnych w aspekcie zmian sposobów 

ich zagospodarowania.



dr hab. inż. Artur Janowski

cykl powiązanych tematycznie publikacji:
Zastosowanie numerycznych algorytmów

przetwarzania zbiorów obserwacyjnych w ekstrakcji 
uporządkowanych struktur przestrzennych.

stopień doktora habilitowanego uzyskany 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie



WYDZIAŁ 
MECHANICZNY



dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. nadzw. PG

Spawalność stali o podwyższonej 
i wysokiej wytrzymałości w środowisku wodnym.



dr hab. inż. Ryszard Jasiński, prof. nadzw. PG

monografia: 
Funkcjonowanie zespołów

napędu hydraulicznego maszyn 
w niskich temperaturach otoczenia.



dr hab. inż. Jacek Łubiński

monografia: 
Wpływ wybranych właściwości 

maszyny badawczej na wyniki eksperymentu
tribologicznego z tarciem ślizgowym.



dr hab. inż. Grzegorz Ronowski, prof. nadzw. PG

Opracowanie metodyki weryfikacji i kalibracji
przyczepy do pomiaru oporu toczenia

w warunkach drogowych.



dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG

Wysokosprawne wymienniki ciepła dla
termodynamicznych obiegów ORC w oparciu

o badania konwekcyjnej wymiany ciepła w minikanałach.



dr hab. inż. Michał Wodtke

Rozwój teoretycznych i eksperymentalnych
metod badawczych hydrodynamicznych

łożysk wzdłużnych.



dr hab. inż. Agnieszka Ossowska, prof. nadzw. PG

monografia: 
Wytwarzanie, budowa i właściwości warstw tlenkowych 

uzyskanych na stopach tytanu do zastosowań 
biomedycznych.

stopień doktora habilitowanego uzyskany 
na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

w Szczecinie



WYDZIAŁ 
ZARZĄDZANIA I EKONOMII



dr hab. Magdalena Olczyk, prof. nadzw. PG

dwa cykle publikacji:

Cykl 1. 
Koncepcja międzynarodowej

konkurencyjności w teorii ekonomii.

Cykl 2. 
Determinanty eksportu i konkurencyjności 

przemysłu przetwórczego.



dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. nadzw. PG

autorska monografia:
Ekonomiczne efekty organizacji

wielkoformatowych wydarzeń sportowych.



Stopień naukowy doktora 



WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY



dr inż. arch. Marek Barański

Późnoneolityczna architektura Ҫatalhöyük w Turcji. 
Kontynuacja i zmiana u schyłku 7 tysiąclecia p.n.e.

Promotorzy: 
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG

dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. UG



dr inż. arch. Łukasz Bugalski

Założenia pierścieniowe w strukturze
urbanistycznej miast współczesnej Polski.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG



dr inż. arch. Mateusz Gerigk

Wielokryterialne projektowanie obiektów
wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

kryterium elastyczności funkcjonalnej.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG



dr Anna Kriegseisen

Fasady nowożytnych kamienic Gdańska.
Wystrój barwny jako dopełnienie 

koncepcji architektonicznej.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG



dr inż. arch. Joanna Rayss

Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe.
Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska.

Promotor: 
dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG



WYDZIAŁ 
CHEMICZNY



dr inż. Beata Adamczak

Wpływ osmolitów na stabilność białek 
w oparciu o metodę dynamiki molekularnej.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Janusz Stangret, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Jacek Czub, prof. nadzw. PG



dr inż. Agnieszka Brozdowska

Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele
stałym tiosiarczanów amoniowych

oraz związków pokrewnych.

Promotor: 
dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. nadzw. PG



dr inż. Bartłomiej Cieślik

Kompleksowe zagospodarowanie stałych pozostałości 
po termicznej utylizacji osadów ściekowych 

z dużych oczyszczalni ścieków.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. zw. PG



dr inż. Mateusz Daśko

Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności 
biologicznej amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy 

steroidowej zawierających w swojej konstytucji 
ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, honorowy prof. emeritus PG

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Sebastian Demkowicz



dr inż. Artur Jasiński

Opracowanie potencjometrycznej wieloczujnikowej 
platformy wykonanej całkowicie w technologii 

All-Solid-State do oznaczania kilku jonów 
jednocześnie w roztworach wodnych. 

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska, prof. emeritus PG



dr inż. Paulina Kolasińska

Wykorzystanie technik GC×GC-TOF MS i olfaktometrii 
terenowej do oceny uciążliwości zapachowej powietrza 

atmosferycznego na obszarach przyległych do terenu 
składowiska odpadów komunalnych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Tomasz Dymerski



dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk

Porównanie składu fitozwiązków i wybranych aktywności 
biologicznych warzyw i owoców o różnej pigmentacji. 

Poszukiwanie zależności między zawartością substancji 
bioaktywnych a potencjałem prozdrowotnym 

roślin jadalnych.

Promotor: 
dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, prof. nadzw. PG

Promotor  pomocniczy:
dr inż. Barbara Kusznierewicz



dr inż. Sara Elżbieta Lehmann-Konera

Badanie obecności zanieczyszczeń antropogenicznych 
w zlewniach arktycznych - oznaczanie i translokacja 
zanieczyszczeń atmosferycznych w zlodowaconych 

oraz niezlodowaconych zlewniach południowego 
obrzeżenia fiordów Bellsund i Recherche (Spitsbergen).

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. Waldemar Kociuba, prof. nadzw. UMCS

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)



dr inż. Ewelina Najda-Mocarska

Chiralne katalizatory tiomocznikowe w reakcji 
stereoselektywnego alkilowania związków 

heteroaromatycznych.

Promotor: 
dr hab. Sławomir Makowiec, prof. nadzw. PG



dr inż. Olga Otłowska

Identyfikacja naturalnych organicznych substancji 
barwiących obecnych w historycznych 

farbach i tekstyliach.

Promotor: 
dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska



dr inż. Michał Prejs

Synteza i badania biologiczne nowych analogów 
kwasu mykofenolowego z pochodnymi adenozyny 

jako potencjalnych leków immunosupresyjnych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński



dr inż. Magdalena Stolarska

Próba wykorzystania dendrymerów jako 
nośników leków przeciwdrobnoustrojowych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz,

prof. emeritus PG



dr inż. Małgorzata Szopińska

Charakterystyka czynników modyfikujących skład 
wód powierzchniowych na obszarach peryglacjalnych 

o znikomej działalności antropogenicznej 
ze szczególnym uwzględnieniem degradacji 

wieloletniej zmarzliny i recesji lodowców.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy:
dr Danuta Szumińska (UKW)



dr inż. Paweł Szczeblewski

Przeciwgrzybowe kompleksy antybiotyczne z grupy 
aromatycznych makrolidów polienowych – wybrane 

aspekty badań analitycznych, strukturalnych 
i aplikacyjnych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz,

prof. emeritus PG



dr inż. Mateusz Zauliczny

Kompleksy metali przejściowych 
zawierające ligand R2P-P.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies, prof. emeritus PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Rafał Grubba



dr Paulina Dederko

Podatność nanocelulozy bakteryjnej na biodegradację in 
vitro pod wpływem drobnoustrojów chorobotwórczych 

w aspekcie wykorzystania jako materiał do produkcji 
implantów kardiologicznych.

Promotorzy: 
dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG

dr hab. Piotr Siondalski (GUMed)
Promotor pomocniczy: 

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk



dr inż. Katarzyna Gucwa

Oporność patogennych drożdżaków z rodzaju 
Candida na chemoterapeutyki przeciwgrzybowe 

i nowe sposoby jej przełamywania.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Piotr Szweda



dr inż. Umesh Naranbhai Kalathiya

Molecular properties of TRF1 and TRF2 
proteins dimer forming TRFH domains and their 

interactions with TIN2 or Apollo peptides.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG



dr inż. Ewelina Krajewska

Konstrukcja nowego systemu ekspresji 
heterologicznych genów w psychrotolerancyjnym 

gospodarzu drożdżowym Debaryomyces 
macquariensis D50.

Promotor: 
dr hab. inż. Hubert Cieśliński, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Marta Wanarska



dr inż. Ewelina Kurzyk

Występowanie oraz charakterystyka molekularna 
oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych 

izolatów Aspergillus fumigatus.

Promotor: 
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Piotr Szweda



dr inż. Anna Stupak

Regulated assembly of lipopolysaccharide and 
sensing of its alterations in Escherichia coli. 

Promotor: 
prof. dr Satish Raina, prof. zw. PG



dr inż. Monikaben Rasikbhai Padariya

Structural and dynamic insights on the 
EmrE protein in apo-form and with 

TPP+ related substrates.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG



dr inż. Kamila Rząd

Enzymy o aktywności aminotransferazy kwasu L-α-
aminoadypinowego z Candida albicans – właściwości

i rola w metabolizmie komórki grzybowej.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Iwona Gabriel



dr inż. Agata Sommer

Otrzymywanie i modyfikowanie biodegradowalnych 
materiałów opakowaniowych na bazie keratyny 

i bakteryjnej nanocelulozy.

Promotor: 
dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Izabela Sinkiewicz



dr inż. Marta Śpibida

Fuzyjne polimerazy DNA – otrzymywanie,
charakterystyka i zastosowanie.

Promotor: 
dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy:
dr inż. Marcin Olszewski



dr inż. Łukasz Burczyk

Opracowanie nowatorskich modyfikacji 
elektrochemicznej mikroskopii 

ze skanująca sondą.

Promotorzy: 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Jacek Ryl



dr inż. Michał Gągol

Zjawisko kawitacji hydrodynamicznej oraz 
akustycznej w połączeniu z zaawansowanymi 
procesami utleniania, jako skuteczne metody 

oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG



dr Sreeraj Gopi

Extraction, isolation, characterization, mechanical
properties and biological activities of nanofiber 

from turmeric waste.

Promotorzy: 
prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. zw. PG

prof. Sabu Thomas



dr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska

Zastosowanie produktów dekompozycji termiczno-
chemicznej poliuretanów uzyskanych przy użyciu 
surowej gliceryny w syntezie nowych materiałów. 

Promotor: 
prof. dr hab. Janusz Datta, prof. zw. PG



dr inż. Paulina Kosmela

Produkty poliolowe otrzymane przez proces 
upłynniania biomasy z Morza Bałtyckiego.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Łukasz Piszczyk



dr Katarzyna Księżniak

Wzbogacalność urobku w KGHM Polska Miedź S.A.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Witold Pawlos (KGHM)



dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska

Technologie recyklingu zużytych i odpadowych 
modułów fotowoltaicznych I i II generacji.

Promotor: 
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG



dr inż. Patrycja Makoś

Nowe metodyki kontroli procesowej oczyszczania silnie 
zanieczyszczonych, alkalicznych ścieków przemysłowych.

Promotor: 
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG



dr inż. Joanna Mioduska

Badania nad wykorzystaniem fotokatalizatorów 
WO3/TiO2 do degradacji wybranych 

zanieczyszczeń organicznych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek



dr inż. Maria Rybarczyk

Węglowe nanomateriały elektrodowe otrzymywane
z chitozanu i łusek ryżowych.

Promotor: 
dr hab. inż. Marek Lieder, prof. nadzw. PG



dr inż. Mariusz Szkoda

Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody 
aktywne w świetle widzialnym.

Promotor: 
prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak (IMP PAN)



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, 
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



dr inż. Krzysztof Czuszyński

Rozpoznawanie statycznych i dynamicznych 
gestów dłoni z zastosowaniem adaptacyjnego 

czujnika optycznego.

Promotor: 
dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG



dr inż. Katarzyna Dunst

Czujniki gazów wykorzystujące polimery przewodzące.

Promotorzy: 
dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Błażej Scheibe 

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)



dr inż. Łukasz Gołuński

Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod 
elektrochemicznych przez selektywny wzrost 

polikrystalicznych warstw diamentowych 
maskowany warstwami dwutlenku krzemu.

Promotor: 
dr hab. inż. Piotr Płotka
Promotor pomocniczy: 

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG



dr inż. Dagmara Grudzień

Wytwarzanie cienkich warstw dla tlenkowych
ogniw paliwowych metodą pirolizy aerozolowej.

Promotor: 
dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Sebastian Molin



dr inż. Paweł Kalinowski

Zastosowanie metod eksploracji danych 
do analizy odpowiedzi czujników gazu.

Promotor: 
dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Grzegorz Jasiński



dr inż. Katarzyna Karpienko

Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe przeznaczone 
do pracy w warunkach zmieniającego się tłumienia 

sygnału w torze optycznym.

Promotor: 
dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, 

prof. nadzw. PG



dr inż. Daria Majchrowicz

Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe 
wykorzystujące cienkowarstwowe 

struktury nanodiamentowe.

Promotorzy: 
dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, 

prof. nadzw. PG
Promotor pomocniczy: 

dr hab. inż. Paweł Wierzba, prof. nadzw. PG



dr inż. Adam Blokus

Klasyfikacja obrazów na podstawie 
fragmentów strumienia wideo.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG



dr inż. Aleksandra Karpus

Kontekstowe modelowanie użytkowników i generowanie 
rekomendacji w systemach rekomendacyjnych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. zw. PG



dr inż. Michał Nykiel

Optymalizacja kosztu działania aplikacji 
na urządzeniach mobilnych wspomaganych 

przez chmurę obliczeniową.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Jerzy Proficz



dr inż. Paweł Rościszewski

Optymalizacja wykonania hybrydowych aplikacji 
równoległych w heterogenicznych systemach 

obliczeniowych wysokiej wydajności z uwzględnieniem 
czasu wykonania i poboru mocy.

Promotor: 
dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Tomasz Dziubich



dr inż. Dariusz Rumiński

Semantyczne modelowanie kontekstowych 
środowisk wzbogaconej rzeczywistości.

Promotor: 
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)



dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski

Badanie i analiza efektywności transmisji 
w radiofonii cyfrowej DAB+.

Promotor: 
dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Sławomir Gajewski



dr inż. Krzysztof Gierłowski

Międzywarstwowa integracja mechanizmów sieciowych 
dla efektywnej obsługi sesji multimedialnych 

w środowisku IEEE 802.11s.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG



dr inż. Jan Schmidt

Zastosowanie techniki szybkich przeskoków 
częstotliwości nośnej w hydroakustycznym systemie 

do transmisji danych w wodach płytkich.

Promotor: 
dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Iwona Kochańska



dr inż. Maciej Szczodrak

Metodyka tworzenia dynamicznych map hałasu 
w środowisku aglomeracji miejskiej 

z zastosowaniem gridu superkomputerowego.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG



WYDZIAŁ 
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI



dr inż. Aleksander Pałkowski

Automatyzacja procesu rehabilitacji dzieci 
z paralysis cerebralis infantium oraz 

osteogenesis imperfecta.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. zw. PG



dr inż. Bartosz Puchalski

Sterowanie z wykorzystaniem rachunku 
niecałkowitego rzędu reaktorem wodnym 

ciśnieniowym elektrowni jądrowej.

Promotor: 
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG



dr inż. Mateusz Flis

Analiza efektywności energetycznej elektrycznego 
ogrzewania rozjazdów kolejowych.

Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG



dr inż. Łukasz Łudziński

Drgania tarcz łożyskowych silników 
asynchronicznych wymuszane siłami 

elektromagnetycznymi.

Promotor: 
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. nadzw. PG



dr inż. Alicja Stoltmann

Metoda analizy wielokryterialnej wyboru 
lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej.

Promotor: 
dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. nadzw. PG



dr inż. Wiktor Waszkowiak

Tłumienie drgań w elektromechanicznych 
strukturach periodycznych.

Promotor: 
dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG



WYDZIAŁ 
FIZYKI TECHNICZNEJ 

I MATEMATYKI STOSOWANEJ



dr Petr Ershov

High resolution x-ray diffractometry and
reflectometry of semiconductor nano- and micro-

structures based on x-ray refractive optics.

Promotor: 
dr Anatoly Snigirev 

Kopromotor: 
prof. dr hab. Anna Perelomova, prof. zw. PG



dr inż. Karol Falkowski

Analiza elektromodulowanej
fotoluminescencji w organicznych

układach molekularnych.

Promotor: 
dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG



dr inż. Maciej Klein

Magnetic field effects in dye-sensitized
and organic solar cells.

Promotor: 
dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG



dr inż. Piotr Kupracz

Właściwości elektryczne szkieł boro-
krzemianowych o dużej zawartości

tlenku manganu.

Promotor: 
dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG



dr inż. Agnieszka Wałachowska

Własności graniczne funkcjonałów gaussowskich.

Promotor: 
dr hab. Marek Beśka

stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim



WYDZIAŁ 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA



dr inż. Katarzyna Białek-Platova

Ocena konstrukcji i metod doboru materiałów platform 
roboczych pod ciężki sprzęt budowlany.

Promotor: 
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG



dr inż. Karol Daszkiewicz

Rodzina elementów hybrydowo-mieszanych 
w 6-parametrowej teorii powłok, analiza geometrycznie 

nieliniowa powłok o funkcyjnej zmienności materiału 
wzdłuż grubości.

Promotor: 
dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Stanisław Burzyński



dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska

Prognozowanie wpływu drgań komunikacyjnych 
na budynki mieszkalne za pomocą 

sztucznych sieci neuronowych 
i maszyn wektorów wspierających.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Adam Kristowski



dr inż. Jakub Konkol

Numerical analysis of pile installation effects 
in cohesive soils.

Promotor: 
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG



dr inż. Jacek Lachowicz

Doświadczalne i numeryczne badania propagacji 
fal elektromagnetycznych w zastosowaniu 

do diagnostyki konstrukcji żelbetowych 
i ceglanych metodą georadarową.

Promotor: 
dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG



dr inż. Natalia Lasowicz

Badanie efektywności zastosowania tłumików 
polimerowych do redukcji drgań tymczasowych trybun 
metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym 

wywołanym zachowaniem widzów.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. nadzw. PK 

(Politechnika Krakowska)



dr inż. Aleksandra Mariak

Ocena rzeczywistej wytrzymałości betonu na bazie 
monitoringu procesu dojrzewania 

i symulacji numerycznych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Marzena Kurpińska



dr inż. Magdalena Oziębło

Probabilistyczna ocena wrażliwości stanów 
granicznych konstrukcji inżynierskich na imperfekcje 

geometryczne i materiałowe.

Promotor: 
dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Karol Winkelmann



dr inż. Marcin Szczepański

Analiza wybranej technologii 
budowy szkieletowych domów drewnianych 

odpornych na oddziaływania sejsmiczne.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Wojciech Migda



dr inż. Katarzyna Szepietowska

Polynomial Chaos Expansion 
in Bio- and Structural Mechanics.

Promotorzy: 
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG

prof. Eric Florentin
Promotor pomocniczy: 

dr Benoit Magnain



dr inż. Jacek Szmagliński

Metodyka projektowania, budowy i utrzymania torów 
tramwajowych z wykorzystaniem techniki Mobilnych 

Pomiarów Satelitarnych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Władysław Koc, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Piotr Chrostowski



dr inż. Witold Tisler

Modelowanie przepływu wody i powietrza w ośrodkach 
porowatych o zmiennym nasyceniu za pomocą 

równania Richardsa i modelu dwufazowego.

Promotor: 
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Rafał Ossowski



dr inż. Beata Zima

Guided waves for nondestructive diagnostics 
of embedded waveguides.

Promotor: 
dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG



dr inż. Patryk Ziółkowski

Badania deformacji konstrukcji betonowych 
przy użyciu technik teledetekcyjnych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Jakub Szulwic



dr inż. Marcin Zmuda Trzebiatowski

Destruction of shell structures under the dynamic 
load on the human skull trauma basis.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. lek. med. Andrzej Skorek (GUMed)



dr inż. Karolina Fitobór

Oczyszczanie wód opadowych w aspekcie 
ich gospodarczego wykorzystania.

Promotor: 
dr hab. inż. Bernard Quant

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Rafał Bray, prof. nadzw. PG



dr inż. Karolina Matej-Łukowicz

Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość 
wody i osadów dennych w wybranych 

odbiornikach wód opadowych.

Promotor: 
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG



dr inż. Szymon Mielczarek

Metodyka wymiarowania wirowych regulatorów 
przepływu cieczy.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. zw. PG



dr inż. Dominika Sobotka

Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków 
w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym 

osadem anammox.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG



dr inż. Marzena Stosik

Zmienność charakterystycznych zanieczyszczeń
w procesie oczyszczania wód powierzchniowych

zasilanych ściekami opadowymi 
w systemie hydrofitowym.

Promotor: 
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Katarzyna Kołecka



dr inż. Krystian Birr

Modelowanie podziału zadań przewozowych 
w obszarach zurbanizowanych.

Promotor: 
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. nadzw. PK

(Politechnika Krakowska)

stopień doktora uzyskany na Politechnice Krakowskiej



dr inż. Roksana Licow

Ocena uszkodzeń powierzchni tocznej szyn kolejowych 
za pomocą zjawisk wibroakustycznych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski 

stopień doktora uzyskany na Politechnice Poznańskiej



dr inż. Michał Urbaniak

Model organizacji ruchu na sieci kolejowej 
z uwzględnieniem rekuperacji energii.

Promotor:
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. nadzw. PW

stopień doktora uzyskany na Politechnice Warszawskiej



WYDZIAŁ 
MECHANICZNY



dr inż. Blanka Jakubowska

Modelowanie procesu wrzenia i kondensacji 
w przepływie w rozszerzonym zakresie ciśnień 

zredukowanych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG



dr inż. Katarzyna Kludzińska

Badanie zjawisk aerodynamicznych w innowacyjnej 
turbinie wiatrowej o osi pionowej.

Promotor: 
dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG



dr inż. Michał Bajor

Intensyfikacja wymiany ciepła poprzez 
zastosowanie techniki strugowej w rekuperatorach.

Promotor: 
dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG



dr inż. Alicja Stanisławska

Wpływ sposobu wytwarzania bionanocelulozy (BNC) 
na jej właściwości mechaniczne.

Promotor: 
dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. nadzw. PG



dr inż. Paulina Strąkowska

Wytwarzanie powłok hybrydowych: warstwa 
nanodiamentowa – powłoka wapniowo-fosforanowa 

na stopie Ti6Al4V.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr inż. Marcin Gnyba



dr inż. Jacek Tomków

Wpływ warunków spawania pod wodą na skłonność 
do tworzenia pęknięć zimnych w stalach 

o podwyższonej wytrzymałości.

Promotor: 
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. nadzw. PG



WYDZIAŁ 
OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA



dr inż. Jakub Kowalski

Wpływ parametrów geometrycznych próbki
stalowej na uzyskaną wartość wskaźnika

krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny
CTOD w badaniach odporności na pękanie.

Promotor: 
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG



dr inż. Marcin Życzkowski

Wyznaczanie trasy statku żaglowego z zastosowaniem 
dyskretnego modelu ruchu.

Promotor: 
dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Przemysław Krata

stopień doktora uzyskany 
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni



WYDZIAŁ 
ZARZĄDZANIA I EKONOMII



dr Rafał Komorowski

Ekspansja usług bankowych na przykładzie 
rozwoju bankowości islamskiej w Europie.

Promotor: 
dr hab. Anna Rzeczycka



dr Piotr Walewski

Otoczenie przedsiębiorstwa jako determinanta 
wartości płynności finansowej.

Promotor: 
dr hab. Anna Rzeczycka



dr inż. Sławomir Ostrowski

Zwiększanie zaangażowania i współudziału 
klienta w procesie usługowym z wykorzystaniem 

technologii interaktywnych.

Promotor: 
prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. zw. PG



CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI 
I KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ



dr inż. Natalia Jarzębkowska

Estymacja na sferze.

Promotor: 
dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG

stopień doktora uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim



Nagroda Dyplom Roku 2018



Wydział Architektury

mgr inż. arch. Marta Sienkiewicz
mgr inż. arch. Kacper Czaja

Architektura wczesnego reagowania w obszarach 
dotkniętych kataklizmem.

Opiekun pracy: 
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG



Wydział Chemiczny

mgr inż. Szymon Dudziak

Badania nad preparatyką i funcjonalizacją ferrytu 
BaFe12O19 oraz TiO2.

Opiekun pracy: 
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek



Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

mgr inż. Luiza Leszkowska

Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu 
do zastosowań satelitarnych w paśmie X.

Opiekun pracy: 
dr inż. Łukasz Kulas



Wydział Elektrotechniki i Automatyki

mgr inż. Mikołaj Nowak

Zastosowanie struktur metamateriałowych w odzysku 
energii pola elektromagnetycznego.

Opiekun pracy: 
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG



Wydział Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej

mgr inż. Robert Kozioł

Otrzymywanie i właściwości węgla aktywnego 
z grupami fosfonowymi.

Opiekun pracy: 
dr hab. inż. Kamila Żelechowska, prof. nadzw. PG



Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mgr inż. Olga Krawczyńska

Analiza elementów pola naziemnego ruchu lotniczego 
Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Opiekun pracy: 
dr inż. Marek Pszczoła



Wydział Mechaniczny

mgr inż. Roksana Bochniak
mgr inż. Aleksandra Gołąbek

Projekt koncepcyjny utylizatora odpadów medycznych.

Opiekun pracy: 
dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG



Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

mgr inż. Agnieszka Węsierska

Porównanie metod projektowania na przykładzie projektu 
jachtu klasy IMOCA 60.

Opiekun pracy: 
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG


