
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo okólne 

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 45/2020 z 5 października 2020 r. 
 

 

 

w sprawie: powołania Zespołu ds. programów studiów na Politechnice Gdańskiej na kadencję 

2020-2024. 

 

§1 Powołuję Zespół ds. programów studiów w składzie: 

1. dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG  przewodniczący 

2. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG  koordynator ds. programów studiów (WA) 

3. dr hab. inż. Donata Konopacka–Łyskawa, prof. PG koordynator ds. programów studiów 

(WCh) 

4. dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG  koordynator ds. programów studiów (WETI) 

5. dr hab. inż. Jacek Skibicki, prof. PG  koordynator ds. programów studiów (WEiA) 

6. mgr inż. Urszula Goławska  koordynator ds. programów studiów 

(WFTiMS) 

7. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG  koordynator ds. programów studiów (WILiŚ) 

8. dr inż. Magdalena Jażdżewska  koordynator ds. programów studiów (WM) 

9. dr inż. Aleksander Kniat  koordynator ds. programów studiów (WOiO) 

10. dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. PG koordynator ds. programów studiów (WZiE)  

oraz koordynator ds. programów studiów  

dla kierunku międzywydziałowego Inżynieria 

danych 

11. mgr Urszula Kamińska  koordynator ds. programów studiów (CJO) 

12. dr Hanna Guze  koordynator ds. programów studiów 

(CNMiKnO) 

13. mgr Kazimierz Rozwadowski  koordynator ds. programów studiów (CSA)  

14. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG koordynator ds. programów studiów dla 

kierunku międzywydziałowego Energetyka 

15. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. PG  koordynator ds. programów studiów dla 

kierunku międzywydziałowego Inżynieria 

materiałowa 

16. mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka koordynator ds. programów studiów dla 

kierunku międzywydziałowego Inżynieria 

biomedyczna 

17. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG koordynator ds. programów studiów dla 

kierunku międzywydziałowego Inżynieria 

morska i brzegowa 



 
 

18. dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. PG koordynator ds. programów studiów dla 

kierunku międzywydziałowego Technologie 

kosmiczne i satelitarne 

19. mgr inż. Agnieszka Krysiak  DK 

20. mgr inż. Karolina Grygiel  DK 

21. dr inż. Agnieszka Lendzion  DZJ 

 

§2 Pismo okólne wchodzi w życie z dniem wydania. 
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prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 


