
Wyniki oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej – 2022 r. 

Imię i nazwisko doktoranta Komisja oceny śródokresowej
 

Wynik oceny 

mgr inż. Karolina Formela 

 dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK - przewodniczący 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak, Politechnika Poznańska 

 dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Katarzyna Chliszcz 

 dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PK - przewodniczący 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak, Politechnika Poznańska 

 dr hab. inż.  Tomasz Królikowski, prof. PK  

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Anna Czajkowska 

 prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka - przewodniczący  

 prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, Politechnika Morska w Szczecinie 

 dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko, prof. PK 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Mateusz Miksza  

 dr hab. inż. Paweł Sutowski, prof. PK - przewodniczący 

 dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. Politechniki Gdańskiej 

 dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko, prof. PK 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Katarzyna Kośka  

 prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak - przewodniczący 

 dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. Politechniki Gdańskiej 

 dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Piotr Jaskólski 

 prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak - przewodniczący 

 dr hab. inż. Witold Habrat, prof. Politechniki Rzeszowskiej 

 prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Emila Zeuschner 

 dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK - przewodniczący  

 dr hab. inż. Witold Habrat, prof. Politechniki Rzeszowskiej 

 dr hab. inż. Paweł Sutowski, prof. PK   

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Paulina Stałowska 

 prof. dr hab. inż. Robert Sidełko - przewodniczący 

 dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk, prof. UWM w Olsztynie 

 dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Andrzej Antosz 

 prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - przewodniczący 

 dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. Politechniki Poznańskiej 

 dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

mgr inż. Piotr Maciołek 

 prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn - przewodniczący 

 dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. Politechniki Poznańskiej 

 dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK 

POZYTYWNY 

uzasadnienie 

 

https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDVCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9626974531acec626064e14fabd4316d462a4a14/Formela%20Karolina%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaDlCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a0a0627590c133b2da16023ab7b1949e89db3066/Chliszcz%20Katarzyna%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUJCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e2789ac55650ac8e80a637091e0c97027953ba63/Czajkowska%20Anna%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUZCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3b3695061b20253776776e1982492ae4b66dc760/Miksza%20Mateusz%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUpCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--18fd08a0f184a57e2aa4e44591d77feb0863ee98/Kos%CC%81ka%20Katarzyna%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaU5CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--aab9c7a2985885cbe4af94fabaf5bf4baf6cef1a/Jasko%CC%81lski%20Piotr%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVJCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6fea4c88f93922b85ec37da3d0ca53eef1af2959/Zeuschner%20Emila%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVZCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbafc45f217015a24ab5a29e22aec3516fcafbf5/Sta%C5%82owska%20Paulina%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVpCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dbbd1ef11c9d0c2e42b2e4767471f1f8d22e99e4/Antosz%20Andrzej%20-%20uzasadnienie.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWRCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--381f63d8bb744103d185c82ea73ce127fa894c55/Maciolek%20Piotr%20-%20uzasadnienie.pdf

