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Uchwała nr 81/2012 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 13 lipca 2012 roku 

w sprawie powołania komisji na Wydziale Biologii UG  

do przeprowadzania kierunkowych egzaminów doktorskich 

 

Rada Wydziału Biologii na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 roku powołała komisję do 

przeprowadzania kierunkowych egzaminów doktorskich w której skład wchodzą pracownicy Wydziału 

Biologii zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy posiadający stopień doktora habilitowanego lub 

tytuł profesora wg załączonej listy: 

Wydziałowa komisja do spraw doktorskich egzaminów kierunkowych 

 

prof. dr hab. Herbich Jacek    Ekologia, ochrona przyrody, geobotanika 

prof. dr hab. Latałowa Małgorzata   Ekologia, paleoekologia, fitogeografia, 

prof. dr hab. Meissner Włodzimierz   Ekologia, zoologia, etologia kręgowców 

prof. dr hab. Stempniewicz Lech   Ekologia, zoologia, etologia kręgowców 

prof. dr hab. Szmeja Józef    Ekologia, botanika, hydrobiologia 

prof. UG, dr hab. Herbich Maria   Ekologia, ochrona przyrody,  geobotanika  

prof. UG, dr hab. Namiotko Tadeusz   Ekologia, zoologia, hydrobiologia 

prof. UG, dr hab. Rutkowski Piotr   Ekologia, fitogeografia, taksonomia 

 

 

prof. dr hab. Kaczorowski Tadeusz   Mikrobiologia, biologia molekularna  

prof. dr hab. Lipińska Barbara   Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka  

prof. dr hab. Węgrzyn Grzegorz   Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka 

prof. UG, dr hab. Herman-Antosiewicz Anna Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka 

prof. UG, dr hab. Laskowska Ewa   Mikrobiologia, biologia molekularna  

prof. UG, dr hab. Sęktas Marian   Mikrobiologia, biologia molekularna  

prof. UG, dr hab. Skórko-Glonek Joanna  Mikrobiologia, biologia molekularna  



prof. UG, dr hab. Szalewska-Pałasz Agnieszka Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka 

dr hab. Kędzierska-Mieszkowska Sabina  Mikrobiologia, biologia molekularna  

 

prof. dr hab. Rokicki Jerzy    Zoologia, parazytologia, ichtiobiologia 

prof. dr hab. Skorkowski Edward Fizjologia zwierząt, biologia molekularna, 

ekotoksykologia 

prof. dr hab. Szadziewski Ryszard   Zoologia, parazytologia, paleontologia 

prof. dr hab. Szlachetko Dariusz   Botanika, fitogeografia, taksonomia 

prof. dr hab. Świergiel Artur    Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia 

prof. dr hab. Tukaj Zbigniew    Botanika, fizjologia roślin, ekotoksykologia 

prof. UG, dr hab. Bohdanowicz Jerzy  Botanika, cytologia, embriologia roślin 

prof. UG, dr hab. Borman Andrzej   Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia 

prof. UG, dr hab. Jakóbkiewicz-Banecka Joanna Biologia molekularna, genetyka, genomika 

prof. UG, dr hab. Jurkowlaniec-Kopeć Edyta Zoologia, fizjologia zwierząt, neurofizjologia 

prof. UG, dr hab. Kadulski Sławomir Parazytologia, aerobiologia, akaroentomologia 

prof. UG, dr hab. Kukwa Martin   Botanika, taksonomia, mikologia 

prof. UG, dr hab. Lewandowska Danuta  Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia 

prof. UG, dr hab. Sell Jerzy    Zoologia, genetyka, filogenetyka 

prof. UG, dr hab. Ziętara Marek   Ichtiobiologia, taksonomia, filogenetyka 

prof. UG, dr hab. Łoś Marcin    Biologia molekularna, mikrobiologia 

dr hab. Badura Monika     Botanika, archeobotanika, paleoekologia 

dr hab. Izdebska Joanna    Ekologia, zoologia, parazytologia  

dr hab. Jakubas Dariusz    Ekologia, zoologia, etologia kręgowców  

dr hab. Mytnik-Ejsmont Joanna   Botanika, fitogeografia, taksonomia 

dr hab. Podgórska Beata Mikrobiologia, mikrobiologia środowiskowa, 

bakteriologia kliniczna 

dr hab. Rolbiecki Leszek    Zoologia, parazytologia, ichtiobiologia  

 

Wynik głosowania: 56 uprawnionych, 27 głosujących, 27 głosów „tak”, 0 głosów „nie”, 0 głosów 

„wstrzymujący się. 
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            prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 


