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TYTUŁY ORAZ STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ 
PRACOWNIKÓW NASZEGO WYDZIAŁU LUB UZYSKANE NA 
WNIOSEK RADY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO W ROKU  2007 

 
 W roku 2007 na wniosek Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej trzy 
osoby uzyskały  wielce zaszczytny tytuł naukowy profesora. 
 W dniu 19 kwietnia 2007 Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Aleksander 
Kaczyński podpisał dokument na mocy którego dr hab. Jerzy Gaca z Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy uzyskał tytuł 
profesora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.  
 W dniu 31 października 2007 Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. 
inż. Ryszardowi Andruszkiewiczowi tytuł naukowy profesora nauk chemicznych  w zakresie 
chemii.  
 W dniu 21 grudnia 2007 Pan Prezydent podpisał akt nadający tytuł naukowy profesora 
nauk chemicznych w zakresie chemii dr hab. inż. Marii Szpakowskiej z Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  
 

Wszystkie nominacje są  wyrazem najwyższego uznania dla osiągnięć naukowych, 
dydaktycznych i organizacyjnych. 
 
  W minionym roku 2007 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej uchwałą  
z dnia 18 stycznia 2007 nadała dr Rajmundowi Michalskiemu z Instytutu Podstaw Inżynierii 
Środowiska w Zabrzu  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w 
zakresie chemii, a w dniu 10 października 2007 podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii dr inż. Elżbiecie 
Luboch.  
       
 Roku 2007 był rokiem obfitującym pod względem ilości nadanych stopni doktora. I 
tak, stopnie naukowe doktora nauk chemicznych i technicznych uzyskali: 
 
1.  21 lutego 2007, dr inż. Krzysztof Lemke, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Składanowski, prof. Nadzw.PG. 
 



2.  21 lutego 2007, dr inż. Katarzyna Skowrońska, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk. 
 
3.  4 kwietnia 2007, dr inż. Sylwia Wołosowska, nauki techniczne - technologia chemiczna..  
Promotor: prof. dr hab. Józef Synowiecki. 
. 
4.  4 kwietnia 2007, dr Elżbieta Jesionka, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski. 
 
5.  4 kwietnia 2007, dr inż.Jarosław Kawula, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. 
 
6. 4 kwietnia 2007, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki.  
 
7. 18 kwietnia 2007, dr inż. Piotr Gużyński, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: dr hab inż. Józef Haponiuk, prof. nadzw. PG. 
 
8. 16 maja 2007, dr inż. Maciej Śmiechowski, nauki chemiczne -  chemia. 
Z WYRÓŻNIENIEM 
Promotor: dr hab inż. Janusz Stangret, prof. nadzw. PG. 
 
9. 16 maja 2007, dr inż. Urszula Lesińska, nauki chemiczne -  chemia. 
Z WYRÓŻNIENIEM 
Promotor: dr hab inż. Maria Bocheńska, prof. nadzw. PG. 
 
10. 25 czerwca 2007, dr inż. Patrycja Seroka, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: dr hab. inż. Jan K. Pawlak, prof. nadzw. PG.  
 
11. 26 września 2007, dr inż. Joanna Dziemidowicz, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab inż. Janusz Rachoń. 
 
12. 26 września 2007, dr inż. Marcin Wojciechowski, nauki chemiczne -  chemia. 
Z WYRÓŻNIENIEM 
Promotor: dr hab inż. Andrzej Składanowski, prof. nadzw. PG. 
 
13. 30 listopada 2007, dr inż. Wioleta Domańska-Babul, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab inż. Jerzy Pikies. 
 
14. 30 listopada 2007, dr inż. Lucyna Holec-Gąsior, nauki chemiczne - biotechnologia. 
Z WYRÓŻNIENIEM 
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur. 
 
15. 30 listopada 2007, dr inż. Artur Gąsior, nauki chemiczne - biotechnologia. 
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur 
 
16. 12 grudnia 2007, dr inż. Justyna Kucińska-Lipka, nauki techniczne – technologia 
 chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Adolf Balas i dr hab. inż. Helena Janik. 
 



17. 21 grudnia 2007, dr inż. Katarzyna Jaszczołt, nauki chemiczne -  chemia. 
Z WYRÓŻNIENIEM 
Promotor: prof. dr hab inż. Janusz Rachoń. 
 
18. 21 grudnia  2007, dr inż. Łukasz Szewczulak, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab inż. Jan Hupka. 
 
19. 21 grudnia 2007, dr inż. Barbara Kusznierewicz, nauki chemiczne - chemia.  
Z WYRÓŻNIENIEM 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 
20. 21 grudnia 2007, dr inż. Anna Naganowska, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 

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 Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej zatwierdziła stosowny wniosek odpowiedniej Komisji.   
 
 

W minionym roku trzy osoby spotkał też zasłużony awans zawodowy będący 
wyrazem uznania dla ich pełnej poświęcenia pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej.  
 Z dniem 1 lipca 2007 prof. dr hab. inż. Marek Bizuk decyzją Senatu PG został 
mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej. 
 Z dniem 1 stycznia 2007 dr hab. inż. Ewa Kamieńska-Piotrowicz została zatrudniona 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG. Dr hab. inż. Barbara Becker została 
zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2007.  
 
 
 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 
 
         Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
 
           
Od Redakcji. Jak co roku trochę statystyki. Dotychczasowy (2005)rekord w ilości doktoratów 
wynosi 29 i wydaje się trudny do pobicia. Odpowiednie liczby za lata 2001-2007 wynoszą 15, 
16, 22,16, 29, 22 oraz 20. Z dodawania i dzielenia wynika, że w okresie 2001-2007 stopień 
doktora uzyskało 140 osób, co oznacza 20 doktoratów rocznie. 


