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Tytuły naukowe profesora
w dziedzinie nauk technicznych
(informacje podano w następującym porządku: miejsce zatrudnienia;
postępowanie o nadanie tytułu przeprowadziła)

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Brzezowski; Wydział
Architektury, Politechnika Wrocławska (PWr); Rada Wydziału
Architektury, (PWr);

prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk; Wydział Budownic-
twa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska (PŚk); Rada
Wydziału Budownictwa i Architektury, (PŚk).

Stopnie naukowe doktora habilitowanego
w dyscyplinie architektura i urbanistyka
(informacje podano w następującym porządku: miejsce zatrudnienia;
stopień nadany przez; tytuł osiągnięcia naukowego)

dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko; Wydział Architektu-
ry, Politechnika Śląska; Wydział Architektury, Politechnika
Krakowska; „Przestrzenie opieki geriatrycznej. Kształto-
wanie jakości architektury szpitalnych oddziałów geriatrycz-
nych”;

dr hab. inż. arch. Barbara Widera; Wydział Architektury,
Politechnika Wrocławska (PWr); WydziałArchitektury, (PWr);
„Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współ-
czesnej”.

Stopnie naukowe doktora habilitowanego
w dyscyplinie budownictwo
(informacje podano w następującym porządku: miejsce zatrudnienia;
stopień nadany przez; tytuł osiągnięcia naukowego)

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz; Wydział Budownictwa
i Architektury, Politechnika Lubelska; Wydział Inżynierii Lą-
dowej, Politechnika Krakowska; „Modelowanie i ocena roz-
wiązań chroniących przed hałasem drogowym”;

dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz; Wydział Inżynie-
rii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszaliń-
ska (PK); Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geo-
dezji, (PK); „Wybrane zagadnienia analizy masztów z od-
ciągami”;

dr hab. inż. Piotr Ostrowski; Wydział Budownictwa, Ar-
chitektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka (PŁ);
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowi-
ska, (PŁ); „Tolerance Modelling of Thermomechanics in Mi-
crostructured Media”;

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk; Instytut Ceramiki i Ma-
teriałów Budowlanych; Wydział Budownictwa i Architektu-
ry, Politechnika Opolska; „Wpływ wybranych tlenków me-
tali ciężkich na proces wiązania cementu i jego znaczenie
w budownictwie”;

dr hab. inż. Wojciech Sas; Wydział Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wodnego
(SGGW); Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
(SGGW); „Charakterystyki geotechniczne wybranych mate-
riałów antropogenicznych”.

Stopnie naukowe doktora nauk technicznych
w dyscyplinie architektura i urbanistyka
(informacje podano w następującym porządku: stopień nadany przez;
tytuł rozprawy doktorskiej; promotor)

dr inż. arch. Marta Buczkowska; Wydział Architektury,
Politechnika Poznańska; „Związki struktury dzieła muzyczne-
go i architektury współczesnej”; dr hab. inż. arch. Adam Na-
dolny;

dr inż. arch. Łukasz Bugalski; Wydział Architektury, Po-
litechnika Gdańska; „Założenia pierścieniowe w strukturze
urbanistycznej miast współczesnej Polski”; prof. dr hab. inż.
arch. Piotr Lorens;

dr inż. arch. Michał Chodorowski; Wydział Architektury,
Politechnika Białostocka; „Rola nowych idei urbanistycznych
w kształtowaniu śródmieścia Białegostoku w powojennej od-
budowie i przebudowie miasta w latach 1944 – 1974”; dr hab.
inż. arch. Bartosz Czarnecki;

dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich; Wydział Ar-
chitektury, Politechnika Krakowska; „Pokonywanie barier
urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejo-
nów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich”; dr hab. inż.
arch. Anna Agata Kantarek;

dr inż. arch. Andrzej Dudziński; Wydział Architektury,
Politechnika Białostocka; „Architektura szkół publicznych
stopnia podstawowego zrealizowanych w latach 2002 – 2013
w środowisku intensywnej zabudowy miejskiej Nowego Jor-
ku”; dr hab. inż. arch. Zdzisław Pelczarski;

dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska; Wydział Architek-
tury, Politechnika Warszawska; „Praga-Północ w Warszawie
jako „dzielnica sztuki” na tle wybranych przykładów z metro-
polii Europy iAmeryki Północnej”; prof. dr hab. inż. arch. Kry-
styna Guranowska-Gruszecka;

dr inż. arch. Mariusz Łysień; Wydział Architektury, Poli-
technika Krakowska; „Związki funkcjonalno-przestrzenne
miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysię-
cy mieszkańców”; prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławo-
wicz-Bilska;

dr inż. arch. Krzysztof Petrus; Wydział Architektury, Po-
litechnika Krakowska; „Garbary w latach 1850 – 1939. Naj-
większe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transforma-
cja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju prze-
strzennego”; prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka;

dr inż. arch. Łukasz Piątek; Wydział Architektury, Poli-
technika Warszawska; „Architektura budynków pływających:
uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce, po roku 2000”;
dr hab. inż. arch. Jan Słyk;

dr inż. arch. Agnieszka Rumież; Wydział Architektury,
Politechnika Poznańska; „Improwizacja jako strategia w twór-
czości architektonicznej”; dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak;

dr inż. arch. Paweł Wojdylak, Wydział Architektury, Po-
litechnika Krakowska; „Architektura ulicy a strategia rewita-
lizacji śródmieścia”; prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak;
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dr inż. arch. kraj. Magdalena Wojnowska-Heciak; Wy-
dział Architektury, Politechnika Warszawska; „Tendencje roz-
woju i kształtowania obszarów położonych nad rzekami w aglo-
meracjach miejskich”; dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz;

dr inż. arch. Piotr Zwierzchowski; WydziałArchitektury, Po-
litechnika Warszawska; „Przebudowy małopolskich opactw cy-
sterskich w XV i XVI wieku”; dr hab. inż. arch. Robert Kunkel.

Stopnie naukowe doktora nauk technicznych
w dyscyplinie budownictwo
(informacje podano w następującym porządku: stopień nadany przez;
tytuł rozprawy doktorskiej; promotor)

dr inż. Amine Bendarma; Wydział Budownictwa i Inżynie-
rii Środowiska, Politechnika Poznańska; „Dynamic behavior
and failure of aluminium – polyethylene sandwich structure”;
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski;

dr inż. Filip Chyliński; Instytut Techniki Budowlanej;
„Ocena wpływu dodatku materiału odpadowego powstające-
go przy produkcji bieli tytanowej na trwałość zaprawy i beto-
nu”; prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski;

dr inż. Adam Duda; Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska, Politechnika Poznańska; „Analiza właściwości
mechanicznych przestrzennego systemu geosyntetycznego ja-
ko materiału do budowy konstrukcji oporowych”; prof. dr hab.
inż. Antoni Florkiewicz;

dr inż. Jakub Fengier; Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska, Politechnika Poznańska; „Wpływ warunków po-
miaru oraz wybranych parametrów nawierzchni asfaltowych
i betonowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe”; dr hab.
inż. Mieczysław Słowik;

dr inż. Jarosław Gajewski; Wydział Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; „Modelowanie
i analiza wrażliwości stalowych wież telekomunikacyjnych”;
dr hab. inż. Tomasz Mikulski;

dr inż. Tomasz Gajewski; Wydział Budownictwa i Inżynie-
rii Środowiska, Politechnika Poznańska; „Komputerowe wspo-
maganie podejmowania decyzji medycznych przy zabiegu an-
gioplastyki”; prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski;

dr inż. Damian Iwanowicz; Wydział Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; „Model proce-
su powstawania i zmienności długości kolejki pojazdów
na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną”; prof. dr hab.
inż. Tomasz Szczuraszek;

dr inż. Monika Jaworska; Wydział Budownictwa i Archi-
tektury, Politechnika Świętokrzyska; „Wpływ popiołów wa-
piennych i krzemionkowych na ekspansję siarczanową i mro-
zoodporność napowietrzonych zapraw i betonów”; dr hab. inż.
Wojciech Piasta;

dr inż. Monika Kaszubska; Wydział Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka; „Anali-
za wpływu zbrojenia głównego na nośność ścinania betono-
wych belek bez zbrojenia poprzecznego”; dr hab. inż. Renata
Kotynia;

dr inż. Marta Kiraga; Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; „Mo-
delowanie lokalnych rozmyć dna w korycie aluwialnym”;
dr hab. inż. Zbigniew Popek;

dr inż. Joanna Kłosowska; Wydział Budownictwa i Archi-
tektury, Politechnika Świętokrzyska; „Ocena możliwości wy-
korzystania konstrukcji tensegrity w budownictwie kubaturo-
wym”; prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski;

dr inż. Sebastian Kołodziej; Wydział Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski;
„Eksperymentalna ocena nośności wyboczeniowej stalowych
powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym”;
prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski;

dr inż. Wioletta Kozak; Wydział Budownictwa i Architek-
tury, Politechnika Świętokrzyska; „Analiza struktury porów
powietrznych z uwzględnieniem układu kruszywo-zaczyn-po-
wietrze”; prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk;

dr inż. Adam Liphardt; Wydział Inżynierii Lądowej, Po-
litechnika Warszawska; „Ocena mieszalności lepiszczy
w aspekcie stosowania destruktu asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych”; prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski;

dr inż. Beata Łoboda; Instytut Techniki Budowlanej; „Uści-
ślony sposób oceny przewodności cieplnej materiałów termo-
izolacyjnych”; prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek;

dr inż. Michał Malendowski; Wydział Budownictwa i In-
żynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; „Performance-
-based Fire Engineering for Civil Engineering Structural De-
sign”; dr hab. inż. Adam Glema;

dr inż. Aleksandra Mariak; Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska, Politechnika Gdańska; „Ocena rzeczywistej wy-
trzymałości betonu na bazie monitoringu procesu dojrzewania
i symulacji numerycznych”; prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde;

dr inż. Rafał Michalczyk; Wydział Inżynierii Lądowej, Po-
litechnika Warszawska; „Opis konstytutywny i modelowanie
numeryczne efektów niesprężystych w nawierzchniach asfal-
towych”; dr hab. inż. Artur Zbiciak;

dr inż. Magdalena Oziębło; Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska, Politechnika Gdańska; „Probabilistyczna ocena
wrażliwości stanów granicznych konstrukcji inżynierskich
na imperfekcje geometryczne i materiałowe”; dr hab. inż. Ja-
rosław Górski;

dr inż. Michał Pieńko; Wydział Budownictwa i Architektury,
Politechnika Lubelska; „Dobór kryteriów oceny nośności wę-
złów rusztowań budowlanych”; dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa;

dr inż. Michał Pilch; Wydział Budownictwa i Architektury,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; „Weryfika-
cja modelu matematycznego współpracy georury z wypełnie-
niem gruntowym na podstawie badań eksperymentalnych
w warunkach terenowych”; prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer;

dr inż. Jan Pizoń; Wydział Budownictwa, Politechnika
Śląska; „Rola domieszek przyspieszających wiązanie i
twardnienie betonu w kształtowaniu właściwości cementów
zawierających granulowany żużel wielkopiecowy”; dr hab.
inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk;

dr inż. Iwona Pokorska-Silva; Wydział Budownictwa, Po-
litechnika Śląska; „Analiza efektywności termicznej budyn-
ków na podstawie badań doświadczalnych i symulacji nume-
rycznych”; dr hab. inż. Lidia Fedorowicz;

dr inż. Aleksandra Radziejowska; Wydział Górnictwa
i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza; „Metoda oce-
ny socjalnych właściwości użytkowych obiektów mieszkal-
nych w aspekcie zrównoważonego budownictwa”; prof. dr
hab. inż. Anna Sobotka;
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