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Informacja o możliwości powoływania doktorskich komisji egzaminacyjnych  
w zakresie dyscypliny dodatkowej  

na wydziałach technicznych Politechniki Gdańskiej 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 
2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach 
doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, rada jednostki 
organizacyjnej powołuje między innymi komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie w 
zakresie „dyscypliny dodatkowej – spośród osób posiadających tytuł profesora, stopień 
doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie danej lub pokrewnej 
dyscypliny naukowej albo artystycznej (R.1, paragraf 2, 1.b)” 
 Oznacza to, że członkami komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej 
mogą być osoby aktualnie zatrudnione oraz osoby emerytowane. Należy podkreślić, że 
osoby te niekoniecznie muszą być zatrudnione na Politechnice Gdańskiej. Ograniczając 
się jednak do osób związanych z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
proponuję, aby Rady Wydziałów na Politechnice Gdańskiej, przy powoływaniu doktorskich 
komisji egzaminacyjnych z zakresu dyscypliny dodatkowej uwzględniały przedstawione 
poniżej propozycje. Proponuję jednocześnie powoływanie dwuosobowych składów komisji 
egzaminacyjnych.  

1. Przedmiot : Ekonomia 
Sugerowany skład komisji: 

1. prof. dr hab. Halina Różańska, profesor emerytowany PG (przew.) 
2. prof dr hab. Adam Srzypek, profesor emerytowany PG 

Pozostałe osoby mające uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów z Ekonomii: 
3. dr hab. Piotr Dominiak, prof. nadzw. PG 
4. dr hab. Jerzy Ossowski, prof. nadzw. PG 
5. dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw. PG 
6. dr hab. Jan Komorowski, prof nadzw. PG 
7. dr hab. Anna Rzeczycka  
8. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka, prof. nadzw. PG 

 
2. Przedmiot: Zarządzanie 

Sugerowany skład komisji: 
1. dr hab. Andrzej Tubielewicz, prof nadzw. PG (przew.) 
2. prof dr hab. Ludmiła Zawadzka 

Pozostałe osoby mające uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów z Zarządzania: 
3. dr hab.inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG 
4. dr hab. inż. Marcin Sikorski 

 
3. Przedmiot: Zarządzanie Produkcją 

1. prof dr hab. Ludmiła Zawadzka (przew.) 
2. dr hab.inż. Olgierd Downarowicz, prof. nadzw. PG 

Pozostałe osoby mające uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów z Zarządzania 
Produkcją: 

3. dr hab. inż. Marcin Sikorski 



 
4. Przedmiot: Filozofia 

Sugerowany skład komisji: 
1. doc dr hab Janina Kubka, 
2. dr hab. Stefan Zabieglik 

 
5. Przedmiot: Finanse 

Sugerowany skład komisji: 
1. prof dr hab. Henryk Zalewski, prof. emrytowany PG (przew.) 
2. dr hab. Jan Komorowski, prof. nadzw. PG 

Pozostałe osoby mające uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów z Finansów 
3. dr hab. Anna Rzeczycka 
 

6. Przedmiot: Analiza Ekonomiczna 
Sugerowany skład komisji: 

1. dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw. PG (przew.) 
2. dr hab. Anna Rzeczycka 

 
7. Przedmiot: Marketing 

Sugerowany skład komisji: 
1. prof. dr hab. Marianna Daszkowska (przew.) 
2. dr hab. Andrzej Tubielewicz, prof nadzw. PG 

 
8. Przedmiot: Historia Współczesna 

Sugerowany skład komisji: 
1. dr hab. Bolesław Garbacik, prof nadzw. PG (przew.) 
2. dr hab. Krystyna Gomółka 

 
9. Przedmiot: Politologia 

Sugerowany skład komisji: 
1. dr hab. Bolesław Garbacik, prof nadzw. PG (przew.) 
2. dr hab. Krystyna Gomółka 

 
 

10. Przedmiot: Statystyka 
Sugerowany skład komisji: 

1. prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, (przew.) 
2. dr hab. Jerzy Ossowski, prof nadzw. PG 

 
11. Przedmiot: Ekonometria 

1. dr hab. Jerzy Ossowski, prof nadzw. PG (przew.) 
2. prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot 

 
Zwracam się jednocześnie z prośbą, aby przed powoływaniem komisji egzaminacyjnej 

przez rady wydziału skontaktować się z osobami branymi pod uwagę i uzgadniać z nimi skład 
komisji i jej przewodniczenie. 
 
 
Gdańsk, 17 maj 2004 r.     dr hab. Jerzy Ossowski, prof nadzw. PG 
 



 
 
 
 
 
 


	Informacja o możliwości powoływania doktorskich komisji egzami

