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Vivat Academia, vivant Professores!  

 

 
STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW 

NASZEGO WYDZIAŁU LUB UZYSKANE NA WNIOSEK RADY 

WYDZIAŁU CHEMICZNEGO PG W ROKU  2010 
 

 Rok 2010, tak jak i lata poprzednie był, obfitował pod względem ilości nadanych 

stopni doktora chemicznych w zakresie chemii lub biotechnologii oraz nauk technicznych w 

zakresie technologii chemicznej. 18 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych, w tym 

8 w zakresie biotechnologii, a 4 osoby zdobyły stopień naukowy doktora nauk technicznych. 

  Rada Wydziału Chemicznego uznała również, że 4 z 22 przedstawionych w celu 

uzyskania stopnia doktora rozpraw zasługują na wyróżnienie.      

 

1.  2 lutego 2010, dr inż. Sabina Dołęgowska , nauki chemiczne - chemia. 

Promotor: dr hab. inż.Zdzisław Magaszewski Wiesław( UH-P).   

2. 10 marca 2010, dr inż. Agnieszka Lendzion, nauki chemiczne - biotechnologia.  

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa. 

3.  2 lipca 2010, dr inż. Katarzyna Werbowy, nauki chemiczne - biotechnologia. 

Promotor: prof. dr hab.Józef Kur. 

.4.  2 lipca 2010, dr inż. Marta Kur, nauki chemiczne - biotechnologia.   

Promotor: prof. dr hab. Józef Kur. 

5.  2 lipca 2010, dr inż. Małgorzata Mickiewicz, nauki chemiczne - biotechnologia.  

Promotor: prof. dr hab.Józef Kur. 

6.  2 lipca 2010, dr inż. Anna Płaczek, nauki chemiczne - chemia. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski. 

7. 2 lipca 2010, dr inż. Aleksandra Wiśniewska, nauki chemiczne - chemia. 

Promotor: prof. dr hab.inż. JerzyPikies.    

8.  22 września  2010, dr inż. Justyna Łuczak, nauki techniczne - technologia chemiczna. 

       WYRÓŻNIENIE !   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka. 

9. 13 października 2010, dr inż. Jarosław Wawer, nauki chemiczne - chemia. 
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Promotor: prof. dr hab. inż. Wacław Grzybkowski. 

10.13 października 2010, dr inż. Jacek Ryl, nauki techniczne - technologia chemiczna. 

Promotor: prof. dr hab.inż.Kazimierz Darowicki. 

11.13 października 2010, dr inż. Karolina Jagiełło, nauki chemiczne - biotechnologia. 

Promotor: prof. dr hab.inż.Jan Mazerski. 

12.13 października 2010, dr inż. Teresa Kordas, nauki techniczne - technologia chemiczna 

Promotor: prof. dr hab.inż.Zygfryd Witkiewicz (UH-P). 

13. 3 listopada 2010, dr inż. Justyna Gromadzka, nauki techniczne - technologia chemiczna.  

  WYRÓŻNIENIE !   Promotor: prof. dr hab.inż.Waldemar Wardencki.  

14. 1 grudnia 2010, dr inż. Katarzyna Kupiec, nauki chemiczne - chemia. 

Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik i dr hab.inż. Piotr Konieczka.  

15. 1 grudnia 2010, dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba, nauki chemiczne - chemia. 

Promotor: dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka. 

16. 1 grudnia 2010, dr inż. Aneta Magnuszewska, nauki chemiczne -  chemia. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska. 

17. 1 grudnia 2010, dr inż. Anna Śmiechowska, nauki chemiczne -  biotechnologia.  

                   WYRÓŻNIENIE !  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik. 

18. 29 grudnia 2010, dr inż. Krzysztof Kur, nauki chemiczne -  biotechnologia. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski. 

19. 29 grudnia 2010, dr inż. Maciej Sienkiewicz, nauki techniczne - technologia chemiczna. 

Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Adolf Balas i dr hab.inż. Helena Janik. 

20. 29 grudnia 2010, dr inż. Anita Piasek, nauki chemiczne -  biotechnologia.  

                          WYRÓŻNIENIE !   Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

21. 29 grudnia 2010, dr inż. Angelika Wilkowska, nauki chemiczne - chemia. 

Promotor: prof. dr hab. inż.Marek Biziuk. 

22. 29 grudnia 2010, dr inż. Joanna Żukowska, nauki chemiczne - chemia. 

Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk i dr Peter Bode. 

 

UWAGA: Powtarzające się w powyższym zestawieniu daty nie oznaczają, że obrony odbyły 

się w tym samym dniu. Oznaczają one tylko, że w tym akurat dniu Rada Wydziału 

Chemicznego Politechniki Gdańskiej zatwierdziła stosowny wniosek odpowiedniej Komisji. 

 

 

Od Redakcji. Trochę statystyki. Wynoszący 29 doktoratów,  osiągnięty w roku 2005, rekord 

ciągle jest aktualny. Wydaje się,że jest trudny do pobicia. Odpowiednie liczby za lata 2001-

2010 wynoszą 15, 16, 22,16, 29, 22, 20, 28, 19 oraz 22.  Z dodawania wynika, że w dekadzie 

2001-2010 stopień naukowy doktora uzyskało na naszym Wydziale209 osób. Oznacza to bez 

mała 21  doktora nauk  rocznie! 

 

 Uzyskanie stopnia doktora nauk jest trzecim i formalnie ostatnim etapem edukacji 

uniwersyteckiej. Pierwszym krokiem ku karierze akademickiej jest uzyskanie drugiego 

stopnia naukowego, stopnia doktora habilitowanego. 

W roku 2010 Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej skorzystała ze 

swych uprawnień i stopień naukowy doktora habilitowanego nadała siedmiu osobom, w tym 

jednej będącej pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Jednemu pracownikowi naszego 

Wydziału ten stopień nadała Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak więc 

stopień doktora habilitowanego uzyskało siedmioro pracowników naszego Wydziału.  

 

 W dniu 12 lutego 2010 w oparciu o rozprawę pod tytułem: Wybrane reakcje kwasu 

neopentylideno-fosforoditiowego oraz jego zastosowanie do otrzymywania niesymetrycznie 



podstawionego wiązania disulfidowego lub sulfidowego. stopień doktora habilitowanego nauk 

chemicznych w zakresie chemii uzyskał dr inż. Dariusz Witt. 

 

 Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia  2010 na podstawie rozprawy zatytułowanej: 

Analiza strukturalna silanotiolanów. Wpływ centrów kwasowych na zmiany w układzie 

wiązań Si-O-C oraz Si-S grupy trialkoksy-silanotiolanowej w ciele stałym. stopień doktora 

habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał dr inż. Jarosław Chojnacki.  

  

 W dniu 7 maja 2010 Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego nauk 

chemicznych w zakresie chemii dr inż.  Annie Skwierawskiej. Podstawą uchwały Rady 

Wydziału była rozprawa: Selektywnie N-funkcjonalizo-wane pochodne 1,4,7,10-

tetraazacyklododekanu. Kluczowe substancje w syntezie kompleksonów. 

 

 W dniu 2 lipca Rada Wydziału podjęła uchwałę o badaniu stopnia doktora 

habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii dr inż. Annie Dołędze. Podstawą 

nadania stopnia była rozprawa: Tri-tert-butoksysilanotiolany cynku, kadmu i kobaltu jako 

modele koordynacji jonu cynku w miejscu aktywnym dehydrogenazy alkoholowej i nie-których 

innych enzymów. 

 

 W dniu 22 listopada 2010 w oparciu o rozprawę pod tytułem: Białko MutS jako 

nrzędzie wykrywania mutacji. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie 

biotechnologii uzyskał dr inż. Paweł Sachadyn. 

 

Rozprawa zatytułowana: Mikrosystemy “lab-on-chip” - technologie i zastosowania w 

bioanalityce. była podstawą podjętej w dniu 23 listopada 2010 uchwały o  nadaniu stopnia 

doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie biotechnologii dr inż. Michałowi 

Chudemu z Politechniki Warszawskiej. 

        

 Na posiedzeniu w dniu 26 grudnia  2010 na podstawie rozprawy zatytułowanej: 

Narzędzia do kontroli jakości powietrza wewnętrznego. stopień doktora habilitowanego nauk 

chemicznych w zakresie chemii uzyskała dr inż. Bożena  Zabiegała. 

    

 Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu w  dniu  19 

listopada 2010 podjęła uchwałę o badaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych 

w zakresie inżynierii materiałowei pracownikowi naszego Wydziału dr inż. Juliuszowi 

Orlikowskiemu z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materałowej.Podstawą uchwały 

była rozprawa zatytułowana: Wpływ mechanicznych naprężeń statycznych i dynamicznych na 

trwałość i właściwości antykorozyjne warstw pasywnych. 

 

Gaudeamus Igitur! 

 

 Wszystkim ubiegłorocznym doktorom oraz doktorom habilitowanym nauk 

chemicznych i technicznych jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje. Życzmy 

im zdrowia, radości oraz wszelkich  sukcesów, tak naukowych jak i osobistych ! 

 

        Dziekan 

         Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 


