
 

Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodów doktorskich 

w zakresie dyscypliny budownictwo 

 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

tytuł/stopień naukowy 
dyscyplina specjalność pokój, telefon, e-mail 

1. 
Jacek Kubissa 

dr hab. inż. 
budownictwo 

konstrukcje stalowe, 

mechanika doświadczalna 

GG p. 301 

tel. 24 3672 184 

kubissa@pw.plock.pl 

2. 
Wiktor Szewczenko 

prof. dr hab. inż. 
budownictwo materiały budowlane 

GG p. 41 

tel. 24 3672 239 

szewczenko@pw.plock.pl 

3. 
Wojciech Feluch 

dr hab. inż. 

inżynieria 

środowiska 

inżynieria i ochrona 

środowiska, hydrologia 

GG p. 141 

tel. 24 3672 219 

wfeluch@tlen.pl 

4. 
Roman Marcinkowski 

dr hab. inż. 
budownictwo 

technologia i organizacja 

budownictwa, 

ekonomika budownictwa 

GG p. 221 

tel. 24 3672 160 

marcinkowski@pw.plock.pl 

5. 
Dorota Bzowska 

dr hab. inż. 
budownictwo fizyka budowli 

GG p. 139 

tel. 24 3672 222 

zis.pw.plock@gmail.com 

6. 
Wiesław Kietliński 

dr hab. inż. 
budownictwo 

organizacja i zarządzanie w 

budownictwie 

GG p. 201 

tel. 24 3672 145 

w.kietlinski@neostrada.pl 

GG – Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17 

mailto:wfeluch@tlen.pl


 

 

Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodów doktorskich 

w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn 

 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

tytuł/stopień naukowy 
dyscyplina specjalność pokój, telefon, e-mail 

1. 
Mieczysław Poniewski 

prof. dr hab. inż. 

budowa i 

eksploatacja 

maszyn 

maszyny i urządzenia 

cieplne, gospodarka 

energetyczna, mechanika 

stosowana, 

termodynamika 

GM p. 59f 

tel. 24 3675 994 (wew. 22) 

GG p. 237 

tel. 24 3674 340 

meponiewski@pw.plock.pl 

2. 
Krzysztof Urbaniec 

prof. dr hab. inż. 

budowa i 

eksploatacja 

maszyn 

modelowanie 

matematyczne i 

optymalizacja, 

zastosowania informatyki 

GM p. 59d 

tel. 24 3675 994 (wew. 21 lub 23) 

gstku@mbox.pw.edu.pl 

3. 
Leszek Powierża 

prof. dr hab. inż. 

budowa i 

eksploatacja 

maszyn 

inżynieria systemów, 

inżynieria 

przedsiębiorczości, 

inżynieria eksploatacji 

GM p. 37 

tel. 24 3675 995 

inzsyst@pw.plock.pl 

4. 
Ewa Kasprzycka 

dr hab. inż. 

inżynieria 

materiałowa 

metaloznawstwo, obróbka 

cieplno-dyfuzyjna metali 

GG p. 9 

tel. 24 3672 115 

ewa.maria.kasprzycka@neostrada.pl 

5. 
Waldemar Kurowski 

dr hab. inż. 

budowa i 

eksploatacja 

maszyn 

mechanika, wibroakustyka 

i diagnostyka  maszyn i 

systemów, metody 

komputerowe w  

nauce 

GM p. 37 

tel. 24 3675 995 

qurovski@wp.pl 

6. 
Mariusz Markowski 

dr hab. inż. 

budowa i 

eksploatacja 

maszyn 

budowa i eksploatacja 

maszyn i aparatury 

przemysłowej 

GM p. 59 

tel. 24 3675 994 (wew. 25) 

mark@pw.plock.pl 

GG – Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17;  GM – Gmach Mechaniki, Al. Jachowicza 2/4 



Lista osób uprawnionych do prowadzenia przewodów doktorskich 

w zakresie innych dyscyplin naukowych 

 

Lp. 

Imię i Nazwisko 

tytuł/stopień 

naukowy 

dyscyplina specjalność pokój, telefon, e-mail 

1. 
Zofia Kowalewska 

dr hab. 
chemia 

spektrometria atomowa,  

chemia analityczna,  

GG p. 132 

tel. 24 3672 137 

zofia.kowalewskah@gmail.com 

2. 
Mikołaj Sikorski 

prof. dr hab. inż. 

kształtowanie 

środowiska 

gospodarka odpadami, prawo 

ochrony i kształtowania 

środowiska, systemy 

wodociągowe i 

kanalizacyjne, technologia 

wody i ścieków 

GG p. 250 

tel. 24 3672 143 

zis.pw.plock@gmail.com 

3. 
Jacek Kijeński  

prof. dr hab. inż. 

technologia 

chemiczna 

chemia organiczna, kataliza 

heterogenna, technologia 

chemiczna 

GG p. 219 

tel. 24 3672 155 

jacek.kijenski@ichp.pl 

4. 
Lech Gmachowski 

dr hab. inż. 

inżynieria 

chemiczna 

dynamika układów 

zagregowanych 

GG. p. 336 

tel. 24 3672 193 

gmachowski@poczta.onet.pl 

5. 
Izabella Legocka 

dr hab. 

technologia 

chemiczna 

chemia i technologia 

polimerów, chemia 

radiacyjna polimerów 

GG. p. 344 

tel. 24 3672 199 

izabella.legocka@ichp.pl 

6. 
Andrzej Marciniak 

dr hab. inż. 
chemia chemia 

GG p. 355 

tel. 24 3672 200 

a.marciniak@ch.pw.edu.pl 

7. 
Maciej Paczuski 

dr hab. inż. 

technologia 

chemiczna 
technologia petrochemiczna 

GG p. 361 

tel. 24 3672 204 

mpaczuski@pw.plock.pl 

8. 
Barbara Pacewska 

prof. dr hab. inż. 
chemia 

chemia i fizykochemia ciała 

stałego, chemia 

nieorganiczna 

GG p. 349 

tel. 24 3672 202 

bpacewska@pw.plock.pl 

9. 
Janusz Zieliński 

prof. dr hab. inż. 

technologia 

chemiczna 

chemia i technologia 

polimerów, ropy naftowej i 

produktów przerobu węgla 

GG p. 345 

tel. 24 3672 250 

jzielinski@pw.plock.pl 

10. 
Janusz Kempa 

dr hab. 
fizyka 

fizyka oddziaływań 

wysokich energii 

GG p. 225 

tel. 24 367 43 98 

j.kempa@pw.plock.pl 

GG – Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17 



 

 


