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Gaudeamus Igitur! 
Vivat Academia, Vivant Professores! 
 
 
 

NOMINACJA PROFESORSKA 
 
 Z wielką radością i przyjemnością informuję, że postanowieniem z dnia 19 lutego 
2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy 
profesora nauk chemicznych 
 

 
 

Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka 
 
dr hab. inż. Piotrowi Konieczce z Katedry Chemii Analitycznej tytuł naukowy profesora nauk 
chemicznych.  
 
 Wszyscy cieszymy się z tego  sukcesu! Składając Panu Profesorowi najserdeczniejsze 
gratulacje życzę Mu  wielu  dalszych osiągnięć naukowych oraz satysfakcji z pracy 
zawodowej, a także wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 
 
 

               Profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski   
                                                                       Dziekan 

                                                                          Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
 

 
 
 

 
 



 

 

DOKTORATY 2013 
 

Tak jak i lata ubiegłe miniony rok 2013 był rokiem obfitującym pod względem ilości 
nadanych stopni doktora naukchemicznych w zakresie chemii lub biotechnologii oraz nauk 
technicznych w zakresie technologii chemicznej. 17 osób uzyskało stopień doktora nauk 
chemicznych, w tym 12 w zakresie chemii i 5 w zakresie biotechnologii, 7 zaś osób  zdobyło 
stopień naukowy doktora nauk technicznych. 
  Rada Wydziału Chemicznego uznała również, że 5 spośród 24 przedstawionych w 
celu uzyskania stopnia naukowgo doktora rozpraw zasługuje na wyróżnienie. 
 
 

1. 09.01.2013  dr inż. Dariusz CZAPIEWSKI  nauki chemiczne – chemia 
Promotor: dr hab. inż. Jan Zielkiewicz 
 

2. 06.02.2013  dr inż. Barbara FEDEJKO-KAP  nauki chemiczne – biotechnologia   
PRACA WYRÓŻNIONA 
Promotor: dr hab. inż. Zofia Mazerska 
 

3. 06.02.2013  dr inż. Sabina WILKANOWICZ  nauki chemiczne – biotechnologia  
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur 
 

4. 06.02.2013  dr inż. Anita SOSNOWSKA  nauki chemiczne – biotechnologia   
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski 
 

5. 06.02.2013  dr inż. Arkadiusz MAJEWSKI  nauki chemiczne – chemia 
Promotor: dr hab. inż. Witold Przychodzeń 
 

6. 06.03.2013  dr inż. Marcin GUZIŃSKI  nauki chemiczne – chemia   
PRACA WYRÓŻNIONA 
Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska 
 

7. 10.04.2013  dr inż. Sławomir LACH  nauki chemiczne – chemia   
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Witt 
 

8. 10.04.2013  dr inż. Gariela  BAJGER-NOWAK   nauki chemiczne – chemia 
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik /dr hab. inż. Piotr Konieczka 
 

9. 08.05.2013  dr inż. Krzysztof CIUNEL  nauki techniczne – technologia chemiczna 
Promotor: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 
 

10. 08.05.2013  dr inż. Patrycja WROSZ  nauki chemiczne – chemia 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski 
 

11. 05.06.2013  dr inż. Anna KUFFEL  nauki chemiczne – chemia 
Promotor: dr hab. inż. Jan Zielkiewicz 
 

12. 26.06.2013  dr inż. Julia MAJEWSKA (Łaźniewska)  nauki techniczne – technologia 
chemiczna 
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk 
 



 

 

13. 10.07.2013  dr inż. Katarzyna SCHAEFER  nauki techniczne – technologia chemiczna 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki 
 

14. 10.07.2013  dr inż. Anna NEUMANN  nauki chemiczne – chemia 
PRACA WYRÓŻNIONA 
Promotor: dr hab. inż. Maciej Bagiński 
 

15. 11.09.2013  dr inż. Tomasz DYMERSKI  nauki chemiczne – chemia   
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki 
 

16. 02.10.2013  dr inż. Katarzyna JANUSZEWICZ  nauki techniczne – technologia 
chemiczna 
Promotor: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 
 

17. 06.11.2013  dr inż. Paulina BARTASUN  nauki chemiczne –  biotechnologia            
PRACA WYRÓŻNIONA 
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur / dr inż. Hubert Cieśliński 
 

18. 06.11.2013  dr inż. Marta CHOJNACKA  nauki techniczne – technologia chemiczna 
Promotor: prof. dr hab. inż. Helena Janik 
 

19. 06.11.2013  dr inż. Adam MATKOWSKI  nauki techniczne – technologia chemiczna 
            Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Adolf Balas / prof. dr hab. inż. Helena Janik 
 

20. 06.11.2013  dr inż. Agnieszka PAZIK  nauki techniczne – technologia chemiczna 
Promotor: dr hab. inż. Anna Skwierawska 
 

21. 18.12.2013  dr Monika SAMSEL nauki chemiczne – chemia   
Współpromotorzy: dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka / dr hab. Piotr Trzonkowski 
 

22. 18.12.2013  dr inż. Marta NOWAK  nauki chemiczne – biotechnologia    
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur 
 

23. 18.12.2013  dr inż. Marta SŁOMIŃSKA  nauki chemiczne – chemia   
Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik /dr hab. inż. Piotr Konieczka 
 

24. 18.12.2013  dr inż. KRÓL Sylwia  nauki chemiczne – chemia 
PRACA WYRÓŻNIONA  
Współpromotorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik / dr hab. inż. Bożena Zabiegała 

 
Wszystkim ubiegłorocznym doktorom nauk chemicznych i technicznych jeszcze 

raz składam serdeczne gratulacje. Życzymy im zdrowia, radości oraz wszelkich 
sukcesow, tak naukowych jak i osobistych! 

 
                                               Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
                                               Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 
 

UWAGA: 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.  


