
 

 Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz  52 340-82-96  wim.utp.edu.pl 

 

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich                                   
w Bydgoszczy 

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH 

OPIEKUNOWIE ROKU 

NA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ 

W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 
 

kierunek: mechanika i budowa maszyn 

stacjonarne studia pierwszego stopnia 
rok I - mgr inż. Łukasz PEJKOWSKI 

rok II - dr inż. Łukasz MUŚLEWSKI 

rok III - dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK 

rok IV - dr inż. Robert POLASIK 

  

kierunek: mechanika i budowa maszyn 

stacjonarne studia drugiego stopnia 
rok I/sem. II - dr inż. Piotr DOMANOWSKI 

rok I/sem. III - dr inż. Adam LIPSKI 

   

kierunek: technika rolnicza i leśna 

stacjonarne studia pierwszego stopnia 
rok III - dr inż. Jerzy KASZKOWIAK 

rok IV - dr inż. Marcin ZASTEMPOWSKI 

  

kierunek: transport 

stacjonarne studia pierwszego stopnia 
rok I - mgrr inż. Andrzej SADOWSKI 

rok II - dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI 

rok III - dr inż. Bogdan LANDOWSKI 

rok IV - dr inż. Piotr BOJAR 

  

kierunek: transport 

stacjonarne studia drugiego stopnia 
rok I/ sem. II - dr inż. Daniel PERCZYŃSKI 

  

kierunek: wzornictwo 

stacjonarne studia pierwszego stopnia 
rok I - mgr Piotr GRYGORKIEWICZ 

rok II - mgr Aleksandra LAU 

rok III - dr Bartosz PIOTROWSKI 

rok IV - dr Romuald FAJTANOWSKI 

  

kierunek: inżynieria biomedyczna 

stacjonarne studia pierwszego stopnia 
rok I - dr inż. Adam MAZURKIEWICZ 

rok II - mgr inż. Anna PECHMAN 

rok III - mgr inż. Mateusz WIRWICKI 

rok IV - dr inż. Ryszard WOCIANIEC 

  

kierunek: mechaniczna inżynieria tworzyw 

stacjonarne studia pierwszego stopnia 
rok I - mgr inż. Artur KOSCIUSZKO 

rok II - dr inż. Karol PEPLIŃSKI 

 

kierunek: inżynieria odnawialnych źródeł energii 

stacjonarne studia pierwszego stopnia 
rok I - dr inż. Adam MROZIŃSKI 

rok II - dr inż. Andrzej TOMPOROWSKI 

 

Opiekun Domów Studenta - dr inż. Andrzej SKIBICKI 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich  - dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ 
 


