
 

 

 
 

 

Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 43/2020 z 13 lipca 2020 r. 

 

 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 41/2019 z 15 października 2019 r. dotyczącego 

powołania członków Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, zmienionego 

Zarządzeniem Rektora PG nr 1/2020 z 7 stycznia 2020 r. 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz §24 ust. 3, ust. 4 pkt. 2) oraz §98 Statutu Politechniki 

Gdańskiej, §3 ust. 13 oraz ust. 14, oraz mając na uwadze §2 ust. 3 i ust. 7 Regulaminu Szkoły 

Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, przyjętego Uchwałą Senatu PG nr 345/2019/XXIV z 10 lipca 

2019 r. oraz w związku z otrzymanymi wnioskami: Przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria 

Mechaniczna i Przewodniczącej Rady Dziedziny Nauk Społecznych z 29 czerwca 2020 r. zarządza 

się, co następuje: 

 

§1 Z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega skład osobowy Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na 

Politechnice Gdańskiej, powołany pierwotnie na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 41/2019 z 15 

października 2019 r. i następnie zmieniony Zarządzeniem Rektora PG nr 1/2020 z 7 stycznia 

2020 r. w zakresie przedstawicieli doktorantów z ramienia Politechniki Gdańskiej, tj. osób 

wymienionych w pkt 13–15 Załącznika do ww. zarządzenia. 

 

§2 Pełny skład Rady Szkoły Doktorskiej po dokonanych zmianach, o których mowa w §1 określa 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

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

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN  



 

 

 
 

 

Załącznik 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 43/2020 z 13 lipca 2020 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. inż. Aleksandra Parteka, 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. dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. PG (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. Bartosz Nowosielski (nauki chemiczne) – przedstawiciel doktorantów PG 

14. mgr inż. Daniel Tomporowski (inżynieria lądowa i transport) – przedstawiciel doktorantów PG 

15. mgr inż. arch. Anna Wróblewska (architektura i urbanistyka) – 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 


