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TYTUŁY ORAZ STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW 
NASZEGO WYDZIAŁU LUB UZYSKANE  

NA WNIOSEK RADY WYDZIAŁU CHEMICZNEGO PG W ROKU  2009 
 
 W dniu 23 kwietnia 2009 Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Aleksander 
Kaczyński na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego nadał dr hab. 
inż.Andrzejowi Składanowskiemu tytuł naukowy profesora nauk biologicznych  w zakresie 
biologii. 
 
 Tak jak i lata ubiegłe miniony rok 2009 był rokiem obfitującym pod względem ilości 
nadanych stopni doktora chemicznych w zakresie chemii lub biotechnologii oraz nauk 
technicznych w zakresie technologii chemicznej. 15 osób uzyskało stopień doktora nauk 
chemicznych, a 4 osoby zdobyły stopień naukowy doktora nauk technicznych. 
  Rada Wydziału Chemicznego uznała również, że 7 z 19 przedstawionych w celu 
uzyskania stopnia doktora rozpraw zasługuje na wyróżnienie.    

 
1. 21 stycznia 2009, dr inż. Anna Ciborska, nauki chemiczne - chemia. 

          Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski.   
 

2. 20 marca 2009, dr inż.. Ewa Łopuchin, nauki chemiczne - chemia.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 

3. 20 marca 2009, dr inż. Anita Wiśniewska , nauki chemiczne - chemia.   
Promotor: dr hab. inż. Zofia Mazerska. 
 

4. 1 kwietnia 2009, dr inż. Rafał Kochanowski, nauki chemiczne - biotechnologia. 
Z WYRÓŻNIENIEM  
Promotor: prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska. 
 

5. 22 kwietnia 2009, dr inż. Joanna Lewandowska, nauki chemiczne - biotechnologia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa. 
 

6. 25 maja 2009, dr inż. Aleksandra Wasilewska, nauki chemiczne - chemia. 
Z WYRÓŻNIENIEM  
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński. 
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7. 3 czerwca 2009, dr inż. Agnieszka Krajewska, nauki chemiczne - chemia. 
Promotor: doc. dr hab. Hanna Radecka (PAN Olsztyn) 
 

8. 24 czerwca 2009, dr inż. Paulina Górska, nauki techniczne - technologia chemiczna.    
Z WYRÓŻNIENIEM  
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka. 
 

9. 24 czerwca 2009, dr inż. Julia Nowak-Jary, nauki chemiczne - chemia.  
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz. 

10. 24 września 2009, dr inż. Anna Makuch, nauki techniczne - technologia chemiczna. 
Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka i assoc. prof. dr inż. 
ELżbieta Płaza (KTH Sztokholm). 
 

11. 24 września 2009, dr inż. Kamila Sadowska, nauki techniczne – technologia  
chemiczna. 
Z WYRÓŻNIENIEM  
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat. 
 

12. 24 września 2009, dr inż. Sebastian Demkowicz, nauki chemiczne - chemia. 
Z WYRÓŻNIENIEM  
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń. 
 

13. 28 października 2009, dr inż. Justyna Leibner-Ciszak, nauki chemiczne –  
biotechnologia.  
Promotor: prof. dr hab.Józef Kur. 

 
14. 9 grudnia 2009, dr inż. Grażyna Gałęzowska, nauki techniczne - technologia  

chemiczna. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński. 
 

15. 23 grudnia 2009, dr inż. Agnieszka Sagajdakow, nauki chemiczne -  chemia. 
Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik i dr hab.Lidia Wolska.  

 
16. 23 grudnia 2009, dr inż. Luis Aparici Plaza, nauki chemiczne -  chemia. 

Promotor: prof. dr hab. inż.Barbara Becker. 
 

17. 23 grudnia 2009, dr inż. Ilona Demkowska, nauki chemiczne -  chemia. 
Z WYRÓŻNIENIEM 
Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik i dr hab. inż.Żaneta Polkowska. 
 

18. 23 grudnia 2009, dr inż. Magdalena Urbanowicz, nauki chemiczne -  chemia. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 
 

19. 23 grudnia 2009, dr inż. Katarzyna Sztuka, nauki chemiczne - biotechnologia. 
 Z WYRÓŻNIENIEM  
Promotor: prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska 

 
UWAGA: Powtarzające się w powyższym zestawieniu daty nie oznaczają, że obrony odbyły się w tym samym 
dniu. Oznaczają one jedynie, że w tym akurat dniu Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
zatwierdziła stosowny wniosek odpowiedniej Komisji. 
 



Od Redakcji. Trochę statystyki. Wynoszący 29 doktoratów a osiągnięty w roku 2005 rekord 
ciągle jest aktualny. Wydaje się,że jest trudny do pobicia. Odpowiednie liczby za lata 2001-
2009 wynoszą 15, 16, 22,16, 29, 22, 20, 28 oraz 19.  Z dodawania wynika, że w okresie 2001-
2009 stopień naukowy doktora uzyskało na naszym Wydziale187 osób. Oznacza to około 21 
doktorów nauk rocznie! 
 
 Uzyskanie stopnia doktora nauk jest trzecim i formalnie ostatnim etapem edukacji 
uniwersyteckiej. Pierwszym krokiem w karierze akademickiej jest uzyskanie drugiego stopnia 
naukowego, stopnia doktora habilitowanego. W roku 2009 Rada Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej skorzystała ze swych uprawnień i stopień naukowy doktora 
habilitowanego nadała czteru osobom. 
 
 W dniu 19 czerwca 2009 w oparciu o rozprawę pod tytułem Analiza materiałów o 
złożonym składzie - propozycje nowych rozwiązań metodycznych w zakresie izolacji oraz 
identyfikacji wybranych analitów organicznych. stopień doktora habilitowanego nauk 
chemicznych w zakresie chemii uzyskała dr inż. Agata Kot-Wasik. 
 
 Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2009 na podstawie rozprawy zatytułowanej 
Amperometryczne czujniki ditlenku siarki oraz polimeryczne czujniki wilgotności. 
Właściwości prototypów własnej konstrukcji. stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w zakresie technologii chemicznej uzyskał dr inż.Bogdan Chachulski.  
 
 W dniu 17 lipca 2009 Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk technicznych w 
zakresie technologii chemicznej dr inż.Adrianie Zaleskiej. Podstawą uchwały Rady Wydziału 
była rozprawa Nowe fotokatalizatory na bazie TiO2 . Struktura, aktywność i zastosowania. 
 
 W dniu 3 lipca Rada Wydziału podjęła uchwałę o badaniu stopnia doktora 
habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej dr inż.Maciejowi 
Paczuskiemu z Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku. Podstawą nadania stopnia była 
rozprawa Fizykochemia dyspersji naftowych w optymalizacji technologii rafineryjnej. 
 
 Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 5 
lutego2009 podjęła uchwałę o badaniu stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w 
zakresie biologii pracownikowi naszego Wydziału dr Beacie Krawczyk z Katedry 
Mikrobiologii. Podstawą uchwały była rozprawa zatytułowana Nowe narzędzia w diagnostyce 
molekularnej: opracowanie, optymalizacja i zastosowanie w mikrobiologii.   

 
 
 Przyjęło się już, że krokiem wstępnym do otwarcia procedury prowadzącej do 
uzyskania tytułu naukowego profesora jest zatrudnienie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego PG. W roku 2009 Senat Politechniki Gdańskiej poparł przedstawione przez 
Dziekana wnioski Wydziału Chemicznego i na stanowisko profesora nadzwyczajnego PG 
mianowani zostali: 
 
     1. dr hab. inż.Krystyna Dzierzbicka,   
     2.dr hab. inż.Maria Milewska, 
     3.dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak. 
     4.dr hab. inż.Maciej Bagiński, 
     5.dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, 
     6.dr hab. inż.Elzbieta Luboch.      



 
Gaudeamus Igitur! 
 
 Wszystkim ubiegłorocznym doktorom oraz doktorom habilitowanym nauk chemicznych 
i technicznych,  a także profesorom nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej jeszcze raz 
składamy serdeczne gratulacje. Życzymy im zdrowia, radości oraz wszelkich  sukcesów, tak 
naukowych jak i osobistych.  
          Dziekan 

        Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 


