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TYTUŁY ORAZ STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ 
PRACOWNIKÓW NASZEGO WYDZIAŁU LUB UZYSKANE  

NA WNIOSEK RADY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO W ROKU  2005 
 
 W roku 2005 dwóch członków Rady Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej uzyskało wielce zaszczytny tytuł naukowy profesora. W dniu 18 stycznia 
2005 Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski na wniosek  
Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej nadał dr hab. inż. Marianowi 
Kamińskiemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych w zakresie technologii 
chemicznej, a dniu 5 grudnia dr hab. inż. Jerzemu Pikiesowi tytuł profesora nauk 
chemicznych w zakresie chemii. Jest to wyraz najwyższego uznania dla ich osiągnięć 
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 
 
  W minionym roku 2005 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułu 
zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z dnia 30 
maja 2005 o nadaniu dr Stanisławowi Witkowskiemu z Uniwersytetu w Białymstoku 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii 
oraz uchwałę z dnia 28 listopada 2005 o nadaniu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii dr inż. Krystynie Dzierzbickiej.  
  
 Roku 2005 był rokiem wyjątkowym pod względem ilości stopni doktora. I tak 
stopnie naukowe doktora nauk chemicznych i technicznych uzyskali: 
 
1. 12 stycznia 2005, dr inż. Paweł Ślepski, nauki chemiczne - chemia. 
     Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. 
 
2. 26 stycznia 2005, dr inż. Adam Kloskowski, nauki chemiczne - chemia, 
    z wyróżnieniem. Promotor: dr hab. inż. Michał Pilarczyk, prof. nadzw. PG. 
 
3. 31 stycznia 2005, dr inż. Barbara Piotrowska, nauki techniczne - technologia      
    chemiczna. Promotor: dr hab. inż. Ilona Kołodziejska. 
 
4.  8 lutego 2005, dr inż. Martyna Rompa, nauki chemiczne - chemia. 
     Promotor: dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, prof. nadzw. PG. 
 
5. 16 lutego 2005, dr inż. Piotr Szweda, nauki techniczne - technologia chemiczna, 
     z  wyróżnieniem. Promotor: prof. dr hab. Józef Kur.  



 
6. 16 marca 2005, dr inż. Trong Dang-Vu, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
     Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka.  
 
7.  6 kwietnia 2005, dr inż. Izabela Czaplicka, nauki chemiczne - chemia. 
     Promotor: dr hab. inż. Maria Szpakowska, prof. nadzw. PG. 
 
8.  11 maja 2005, dr inż. Magdalena Kloskowska, nauki chemiczne - chemia. 
    Promotor: dr hab. inż. Barbara Becker. 
 
9. 18 maja 2005, dr inż. Bartosz Dąbrowski, nauki techniczne - technologia  
     chemiczna, z wyróżnieniem. 
    Promotorzy: prof. dr hab. inż. Jan Hupka i prof. dr Jan D. Miller (University of 
Utah,USA). 
 
10. 25 maja 2005, dr inż. Kamil Sternal, nauki chemiczne - chemia. 
      Promotor: prof. dr inż. Edward Borowski. 
 
11.  21 czerwca 2005, dr inż. Iwona Gabriel, nauki chemiczne - chemia, 
       z wyróżnieniem. 
       Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski. 
 
12. 14 września 2005, dr inż. Aleksandra Walkowiak, nauki chemiczne - chemia. 
      Promotor: dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. nadzw. PG. 
 
13. 21 września 2005, dr inż. Magdalena Michulec, nauki chemiczne - chemia, 
      z wyróżnieniem. 
      Promotor: dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. nadzw. PG. 
 
14. 28 września 2005, dr inż. Marta Wanarska, nauki techniczne - technologia  
      chemiczna. 
      Promotor: prof. dr hab. Józef Kur. 
 
15. 28 września 2005, dr inż. Joanna Szymańska-Cybulska, nauki chemiczne –  
      chemia. 
      Promotor: dr hab. inż. Ewa Kamieńska-Piotrowicz. 
 
16. 5 października 2005, dr inż. Marcin Janczarek, nauki techniczne - technologia  
      chemiczna. 
      Promotor: prof. dr inż. hab. Jan Hupka. 
 
17. 14 października 2005, dr inż. Anna Zdziebło, nauki techniczne - technologia  
      chemiczna. 
      Promotor: prof. dr hab. Józef Synowiecki. 
 
18. 19 października 2005, dr inż. Marzena Jamrógiewicz, nauki chemiczne - chemia,  
      z wyróżnieniem. 
      Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Biernat. 
 
19. 26 października 2005, dr inż. Dorota Martysiak-Żurowska, nauki techniczne - 
      technologia chemiczna. 
      Promotor: prof. dr inż. hab. Andrzej Stołyhwo. 



 
20. 30 listopada 2005, dr inż. Krzysztof Lewandowski, nauki techniczne - technologia  
      chemiczna, z wyróżnieniem. 
      Promotor: prof. dr hab. Józef Kur. 
 
21. 30 listopada 2005, dr inż. Jakub Dzik, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
      Promotor: prof. dr inż. hab. Andrzej Stołyhwo. 
 
22. 30 listopada 2005, dr inż. Marcin Marczak, nauki chemiczne - chemia. 
      Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 
23. 29 grudnia 2005, dr inż. Karolina Astel, nauki chemiczne - chemia. 
      Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk. 
 
24. 29 grudnia 2005, dr inż. Ewa Kremer, nauki chemiczne - chemia. 
      Promotor: dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, prof. nadzw. PG. 
 
25. 29 grudnia 2005, dr inż. Janusz Curyło, nauki chemiczne - chemia, 
      z wyróżnieniem. 
      Promotor: dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. nadzw. PG. 
 
26. 29 grudnia 2005, dr inż. Barbara Żukowska, nauki chemiczne - chemia. 
      Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Pacyna. 
 
27. 29 grudnia 2005, dr inż. Agata Żwir-Ferenc, nauk chemiczna - chemia. 
      Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk. 
 
28. 29 grudnia 2005, dr inż. Katarzyna Kozłowska-Tylingo, nauki chemiczne -   
      chemia. 
      Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 
29. 29 grudnia 2005, dr inż. Hanna Koziel, nauki chemiczne - chemia. 
      Promotor: dr hab. inż. Wacław Grzybkowski. 
 
 Powtarzające się w powyższym zestawieniu daty nie oznaczają, że obrony 
odbyły się w tym samym dniu. Oznaczają one, że w tym akurat dniu Rada Wydziału 
zatwierdziła stosowny wniosek odpowiedniej Komisji. 29 grudnia 2005 nie odbyło się 
przecież siedem obron prac doktorskich.  
   
 Do tej imponującej listy doktorów wypromowanych na Wydziale Chemicznym 
PG w roku 2005 należy dodać doktora inżyniera Igora Korczagina, który stopień 
doktora uzyskał na Uniwersytecie Twente, Enschede (Holandia), a który został 
nostryfikowany uchwałą Rady Wydziału z dnia 13 kwietnia 2005. 
 
 Ponadto, trzy słuchaczki Studium Doktoranckiego uzyskały stopnie naukowe 
doktora poza naszym Wydziałem, a promotorami byli samodzielni pracownicy 
naukowi Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  
 
1. Dr inż. Dorota Rogacka. Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego, 28 stycznia 2005. 
Promotor: dr hab. inż. Jolanta Tarasiuk. 
 



2. Dr inż. Anna Gwizdek-Wiśniewska. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i 
AMG, 17 listopada 2005. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski. 
 
3. Dr inż. Agnieszka Piwkowska. Wydział Lekarski AMG, 24 listopada 2005.  
Promotor: prof. dr inż. Edward Borowski. 
 
 Wszystkim tegorocznym profesorom, doktorom habilitowanym oraz 
doktorom nauk chemicznych i technicznych składamy serdeczne gratulacje. 
Życzymy im zdrowia, radości oraz wszelkich sukcesów, tak naukowych jak i 
osobistych.  
        Dziekan 
 
 33 doktoraty to rekordowa - nawet w skali naszego Wydziału – ilość! 
Odpowiednie liczby osiągnięte w latach 2001-2004 wynoszą 15, 16, 22 oraz 16, a w 
roku 2005 na nasze Uczelni nadano 86 stopni doktora. 

Widać z nich, że praktyczną realizację “procesu bolońskiego” Wydział 
Chemiczny PG rozpoczął już w latach 90-tych poprzedniego stulecia - wtedy bowiem 
rozpoczęte zostały prace obronione w latach 2001-2003. Z podanych liczb wynika 
również, że w pięcioleciu 2001-2005 na naszym Wydziale stopnie naukowe doktora 
uzyskało 98 osób. Uwzględnienie doktoratów uzyskanych poza naszym Wydziałem, 
1 w roku 2001 oraz 3 w roku 2005 daje liczbę 102. 
 
        Redaktor 


