
 

 

 
 

 

Zarządzenie       

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 41/2019 z 15 października 2019 r. 
 

 

w sprawie: powołania członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. 

 

Na podstawie art. 205 ust. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz §98 Statutu Politechniki Gdańskiej, §3 ust.13, §2 ust. 3 i 7 

Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, przyjętego Uchwałą Senatu PG 

nr 345/2019/XXIV w dniu 10 lipca 2019 r. zarządza się, co następuje: 

 

§1 Powołuję osoby wskazane w pkt 1–15 Załącznika do niniejszego zarządzenia na członków Rady 

Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. 

 

§2 Pełny skład Rady Szkoły Doktorskiej określa załącznik, o którym mowa w §1. Osoby wymienione 

w pkt 16–17 załącznika są powołane przez dyrektorów instytutów prowadzących wspólnie szkołę 

doktorską.  

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

------------------------------------------ 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 

  



Załącznik  

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 15/2019 z 15 października 2019 r. 

 

 

 

Skład Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej 

1. prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (WETI) – Dyrektor Szkoły, Przewodniczący Rady Szkoły, 

2. dr hab. Ewa Lechman, prof. PG (WZiE) – przedstawiciel dyscyplin: ekonomia i finanse oraz 

nauki o zarządzaniu i jakości, 

3. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh) – przedstawiciel dyscypliny: nauki chemiczne, 

4. prof. dr hab. Anna Perelomova (WFTiMS) – przedstawiciel dyscypliny: nauki fizyczne, 

5. dr hab. Joanna Janczewska, prof. PG (WFTiMS) – przedstawiciel dyscypliny: matematyka, 

6. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (WILiŚ) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria lądowa 

i transport, 

7. dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG (WA) – przedstawiciel dyscypliny: architektura 

i urbanistyka, 

8. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (WILiŚ) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria 

środowiska, górnictwo i energetyka, 

9. prof. dr hab. inż. Maria Gazda (WFTiMS) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria materiałowa, 

10. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski (WM) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria 

mechaniczna, 

11. dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG (WETI) – przedstawiciel dyscypliny: automatyka, 

elektronika i elektrotechnika, 

12. dr hab. inż. Marcin Kulawiak, prof. PG (WETI) – przedstawiciel dyscypliny: informatyka 

techniczna i telekomunikacja, 

13. mgr inż. Agnieszka Firgolska (WZiE) – przedstawiciel doktorantów PG, 

14. mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS) – przedstawiciel doktorantów PG, 

15. mgr inż. Marcin Wekwejt (WM) – przedstawiciel doktorantów PG, 

16. prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska (Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii 

Nauk) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria lądowa i transport, 

17. dr hab. Marcin Lackowski (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk) – 

przedstawiciel dyscypliny: inżynieria mechaniczna. 


