
PROMOCJE HABILITACYJNE 

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 

                                OGŁASZAMY UROCZYSTE NADANIE 
 
 
1. Pani doktor Annie Majewskiej 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka,                
na podstawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Architektura         
i Urbanistyka. 
 
2. Pani doktor Alicji Anuszkiewicz 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika                     
i elektrotechnika, na podstawie uchwały Rady Naukowej 
Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 
 
3. Panu doktorowi Łukaszowi Kolimas 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika                       
i elektrotechnika, na podstawie uchwały Rady Naukowej 
Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 
 
4. Pani doktor Agnieszce Łękawie-Raus 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika                       
i elektrotechnika, na podstawie uchwały Rady Naukowej 
Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. 
 
5. Pani doktor Agnieszce Jastrzębskiej 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna                       
i telekomunikacja, na podstawie uchwały Rady Naukowej 
Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. 
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6. Panu doktorowi Mariuszowi Kaleta 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna                      
i telekomunikacja, na podstawie uchwały Rady Naukowej 
Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. 
 
7. Pani doktor Żanecie Świderskiej-Chadaj 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,                   
na podstawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria 
Biomedyczna. 
 
8. Pani doktor Agnieszce Gadomskiej-Gajadhur 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna. 
 
9. Panu doktorowi Michałowi Młotkowi 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna. 
 
10. Panu doktorowi Szymonowi Firląg 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, na 
podstawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria 
Lądowa i Transport. 
 
11. Panu doktorowi Andrzejowi Massel 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, na 
podstawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria 
Lądowa i Transport. 
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12. Panu doktorowi Grzegorzowi Rutkowskiemu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, na 
podstawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria 
Lądowa i Transport. 
 
13. Panu doktorowi Mariuszowi Wesołowskiemu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, na 
podstawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria 
Lądowa i Transport. 
 
14. Panu doktorowi Mariuszowi Kulczykowi 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa. 
 
15. Panu doktorowi Pawłowi Michałowskiemu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa. 
 
16. Panu doktorowi Łukaszowi Skowrońskiemu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa. 
 
17. Panu doktorowi Jarosławowi Woźniakowi 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa. 
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18. Pani doktor Marzenie Trojanowskiej 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-
technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo        
i energetyka, na podstawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny 
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. 
 
19. Pani doktor Marcie Królikowskiej 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych               
i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne. 
 
20. Pani doktor Katarzynie Lech 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych               
i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne. 
 
21. Pani doktor Magdalenie Matczuk 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych               
i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne. 
 
22. Panu doktorowi Tomaszowi Pietrzakowi 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych                      
i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne, na podstawie 
uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne. 


