
PROMOCJE HABILITACYJNE 

DNIA 18 MAJA 2015 ROKU 

                                             OGŁASZAMY UROCZYSTE NADANIE 

 
 1. Pani doktor Anetcie Kępczyńskiej-Walczak 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie architektura  

i urbanistyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Architektury. 

 

 2. Panu doktorowi Przemysławowi Kuli 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego. 

 

 3. Panu doktorowi Andrzejowi Marciniakowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego. 

   

 4. Panu doktorowi Michałowi Bartysiowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka 

i robotyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

 

  5. Panu doktorowi Stanisławowi Jarząbkowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

 

 6. Panu doktorowi Waldemarowi Izdebskiemu  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja  

i kartografia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Geodezji i Kartografii. 

 

 7. Panu doktorowi Ryszardowi Szpunarowi  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja  

i kartografia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Geodezji i Kartografii. 

 

  8. Pani doktor Magdalenie Zielińskiej 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria 

środowiska, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska. 

 

 9. Panu doktorowi Piotrowi Orlińskiemu  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie budowa  

i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. 

 

10. Panu doktorowi Andrzejowi Puchalskiemu  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie budowa  

i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. 

 

11. Panu doktorowi Zbigniewowi Stanikowi  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie budowa  

i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. 

 

12. Panu doktorowi Rafałowi Burdzikowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie transport,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Transportu. 
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13. Pani doktor Annie Stelmach 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie transport,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Transportu.  

 

 


