
PROMOCJE HABILITACYJNE 

18 LISTOPADA 2015 ROKU 

                                 
 1. Panu doktorowi Jackowi Kwiatkowskiemu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,  

w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Architektury. 

 

 2. Pani doktor Krystynie Solarek 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,  

w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Architektury. 

 

 3. Panu doktorowi Dominikowi Jańczewskiemu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych,  

w dyscyplinie chemia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego. 

 

 4. Panu doktorowi Tomaszowi Klisiowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych,  

w dyscyplinie chemia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego. 

   

 5. Pani doktor Hannie Krawczyk 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych,  

w dyscyplinie chemia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego. 

 

 6. Pani doktor Izabeli Madurze 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych,  

w dyscyplinie chemia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego. 

 

 7. Panu doktorowi Wojciechowi Wojtasiakowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

 

  8. Panu doktorowi Andrzejowi Zalewskiemu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

 

  9. Panu doktorowi Piotrowi Lesiakowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych,  

w dyscyplinie fizyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki. 

 

10. Panu doktorowi Mariuszowi Zdrojkowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych,  

w dyscyplinie fizyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki. 

 

11. Pani doktor Albinie Mościckiej  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie  

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

 

12. Panu doktorowi Tadeuszowi Stupakowi  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie  

geodezja i kartografia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Geodezji i Kartografii. 
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13. Panu doktorowi Maciejowi Pilarkowi  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie  

inżynieria chemiczna, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. 

 

14. Panu doktorowi Pawłowi Sobieszukowi  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie  

inżynieria chemiczna, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. 

 

15. Panu doktorowi Januszowi Kulejewskiemu  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,  

w dyscyplinie budownictwo, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej. 

 

16. Panu doktorowi Dawidowi Myszce  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie  

budowa i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Produkcji. 

 

17. Pani doktor Annie Trykozko 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie  

inżynieria środowiska, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska. 

 

18. Pani doktor Monice Żubrowskiej-Sudoł 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,  

w dyscyplinie inżynieria środowiska, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska. 

 

19. Panu doktorowi Tomaszowi Chmielniakowi  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,  w dyscyplinie energetyka,  

na podstawie uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. 

 

20. Panu doktorowi Mirosławowi Ratajowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,  

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału Mechatroniki. 


