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

dr hab. inż. arch. Ewa Cisek, Wydział Architektury, Poli-
technika Wrocławska (PWr); WydziałArchitektury, PWr; „Nor-
weska architektura i rzeźba wobec natury”;

dr hab. Michał Pszczółkowski, Międzywydziałowy Instytut
Nauk o Sztuce,Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Wydział
Architektury, Politechnika Gdańska; „Architektura użyteczności
publicznej II Rzeczypospolitej 1918 – 1939”.

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

dr hab. inż. Łukasz Sadowski, Wydział Budownictwa Lądo-
wego i Wodnego, Politechnika Wrocławska (PWr); Wydział Bu-
downictwa Lądowego i Wodnego, PWr; „Identyfikacja poziomu
zespolenia układów warstwowych z kompozytów cementowych
w ujęciu wieloskalowym”;

dr hab. inż. Teresa Stryszewska, Wydział Inżynierii Lądo-
wej, Politechnika Krakowska (PK); Wydział Inżynierii Lądo-
wej, PK; „Wybrane aspekty oceny trwałości mineralnych mate-
riałów murowych”;

dr hab. inż. Waldemar Szajna, Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielo-
nogórski; Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska;
„Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem: Inter-
pretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geo-
techniki”.

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

dr inż. arch. Joanna Dudek, Wydział Architektury, Poli-
technika Krakowska; „Identyfikacja i implementacja wzor-
ców prawidłowego kształtowania śródmiejskiej ulicy na
przykładzie miasta Rzeszowa”; prof. dr hab. inż. arch. Jacek
Gyurkovich;

dr inż. arch. Joanna Figurska-Dudek, Wydział Architek-
tury, Politechnika Krakowska; „Dukla w średniowieczu (urba-
nistyka i architektura miasta)”; dr hab. inż. arch. Dominika
Kuśnierz-Krupa;

dr inż. arch. Piotr Kilanowski, Wydział Architektury, Po-
litechnika Warszawska; „Charakterystyczne rozwiązania i mo-
tywy w architekturze kamienic warszawskich od około 1900
do 1914 r. na przykładzie twórczości Ludwika Panczakiewi-
cza oraz spółek autorskich: Wacław Heppen – Józef N. Czer-
wiński i Henryk Stifelman – Stanisław Weiss”; dr hab. inż.
arch. Małgorzata Rozbicka;

dr inż. arch. Tomasz Moskal, Wydział Architektury, Poli-
technika Krakowska; „Wpływ założeń Ogólnego Planu Zabu-
dowania Miasta Rzeszowa z 1939 roku na dokumenty plani-
styczne miasta w latach 1939 – 2003”; dr hab. inż. arch. Ma-
ciej Motak;

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. Joanna Pieczara, Wydział Architektury, Po-
litechnika Warszawska; „Architektura i komfort termiczny
w wybranych kategoriach użyteczności publicznej”; prof. dr
hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich;

dr inż. arch. Anna Piętocha, Wydział Architektury, Po-
litechnika Warszawska; „Wybrane problemy urbanistyczne
Warszawy po 1989 r. Nawiązanie do urbanistyki Belgradu
od 1989 r.”; prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-
-Gruszecka;

dr inż. arch. Paulina Tota, Wydział Architektury, Politech-
nika Krakowska; „Multisensoryczne przestrzenie publiczne.
Zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki
i rekreacji”; dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich;

dr inż. arch. Beata Walicka-Góral, Wydział Architektury,
Politechnika Krakowska; „Wpływ urbanistyczno-architekto-
nicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycz-
nego na jego komfort akustyczny”; prof. dr hab. inż. arch. Gra-
żyna Schneider-Skalska;

dr inż. arch. Anita Wszołkowska-Szewczyk, Wydział Bu-
downictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie; „Alternatywna metoda ustala-
nia parametrów nowej zabudowy”; prof. dr hab. inż. arch. Wal-
demar Marzęcki.
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dr inż. Hasan Ali Sultan Al-Rifaie, Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska; „Applica-
tion of passive damping systems in blast resistant gates”;
dr hab. inż. Wojciech Sumelka;

dr inż. Przemysław Brzyski, Wydział Budownictwa i Ar-
chitektury, Politechnika Lubelska; „Kompozyt wapienno-ko-
nopny jako materiał ścienny spełniający wymagania zrówno-
ważonego rozwoju w budownictwie”; dr hab. inż. Danuta Bar-
nat-Hunek;

dr inż. Piotr Cichocki, Wydział Budownictwa i Archi-
tektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie; „Analiza współpracy fundamentu płytowo-falo-
wego z podłożem gruntowym z uwzględnieniem oporu po-
bocznicy i podstawy pala wywołanych osiadaniem”; prof. dr
hab. inż. Zygmunt Meyer;

dr inż. Piotr Klikowicz, Wydział Budownictwa, Politech-
nika Śląska; „Pośrednie wyznaczanie reakcji podporowych
w obiektach mostowych poddanych specyficznym warunkom
eksploatacji”; dr hab. inż. Marek Salamak;

dr inż. Maciej Maliszewski, Wydział Budownictwa i Archi-
tektury, Politechnika Lubelska; „Zastosowanie mikrofal pod-
czas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej”; dr hab.
inż. Adam Zofka;
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dr inż. Wojciech Mazur, Wydział Budownictwa, Politech-
nika Śląska; „Analiza nośności i odkształcalności wybranych
systemów nadproży z betonu komórkowego”; dr hab. inż. Łu-
kasz Drobiec;

dr inż. Piotr Stępień, Wydział Budownictwa i Architektu-
ry, Politechnika Świętokrzyska; „Związek przemian fazowych
woda-lód-woda z charakterystyką porów materiałów kamien-
nych”; prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin;

dr inż. Jacek Trzmiel, Wydział Inżynierii Lądowej i Geo-
dezji, Wojskowa Akademia Techniczna; „Prognoza teore-
tyczna efektów usuwania pionowych deformacji eksploata-
cyjnych nawierzchni kolejowych”; prof. dr hab. inż. Grze-
gorz Bąk;

dr inż. Kinga Witek, Wydział Budownictwa, Politechnika
Śląska; „Analiza wpływu zawartości frakcji pyłowej i iłowej
na procesy zamarzania gruntów drobnoziarnistych”; dr hab.
inż. Krzysztof Parylak;

dr Magdalena Wróżyńska, Wydział Budownictwa, Poli-
technika Śląska; „Odkształcalność podłoża namywanego ob-
ciążonego nasypem”; dr hab. inż. Wojciech Tschuschke;

dr inż. Anna Zastawna-Rumin, Wydział Inżynierii Lądo-
wej, Politechnika Krakowska; „Analiza efektywności stosowa-
nia materiałów fazowo zmiennych w przegrodach polskich bu-
dynków niskoenergetycznych”; dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz;

dr inż. Adam Zieliński, Wydział Budownictwa i Architek-
tury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie; „Skurcz autogeniczny betonów samozagęsz-
czalnych”; dr hab. inż. Maria Kaszyńska;

dr inż. Beata Zima, Wydział Inżynierii Lądowej i Środo-
wiska, Politechnika Gdańska; „Guided waves for nondestruc-
tive diagnostics of embedded waveguides”; dr hab. inż. Mag-
dalena Rucka.
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Zamów prenumeratę
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