
PROMOCJE HABILITACYJNE 

DNIA 22 MARCA 2016 ROKU 

                                OGŁASZAMY UROCZYSTE NADANIE 

 
 1. Panu doktorowi Cezaremu Głuszkowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,  

w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Architektury. 

 

 2. Panu doktorowi Przemysławowi Szymańskiemu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Architektury. 

 

 3. Panu doktorowi Zbigniewowi Ochalowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych,        

w dyscyplinie chemia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Chemicznego. 

 

 4. Panu doktorowi Robertowi Nowakowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie informatyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych. 

 

  5. Panu doktorowi Grzegorzowi Pastuszakowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie telekomunikacja, na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych. 

 

  6. Panu doktorowi Wojciechowi Wiatrowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie elektronika, na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych. 

 

  7. Panu doktorowi Sławomirowi Wronce 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie elektronika, na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych. 

 

 8. Panu doktorowi Robertowi Sałatowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie elektrotechnika, na podstawie uchwały Rady Wydziału Elektrycznego. 

 

 9. Panu doktorowi Michałowi Marzantowiczowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych,        

w dyscyplinie fizyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki. 

 

10. Panu doktorowi Wojciechowi Wróblowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych,        

w dyscyplinie fizyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Fizyki. 

 

11. Panu doktorowi Przemysławowi Kupidurze  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie geodezja i kartografia, na podstawie uchwały Rady Wydziału Geodezji i Kartografii. 
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12. Panu doktorowi Sławomirowi Czarneckiemu  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie budownictwo, na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej. 

 

13. Panu doktorowi Jerzemu Gałajowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,    

w dyscyplinie inżynieria środowiska, na podstawie uchwały Rady Wydziału Instalacji 

Budowlanych, Hydrodynamiki i Inżynierii Środowiska. 

 

14. Panu doktorowi Maciejowi Jaworskiemu  

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,        

w dyscyplinie energetyka, na podstawie uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki  

i Lotnictwa. 

 

15. Panu doktorowi Krzysztofowi Karaśkiewiczowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,    

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. 

 

16. Panu doktorowi Andrzejowi Krzysiakowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych,    

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Rady Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. 

 


