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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku
1
 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 12 7 

II 13 12 

III 18 8 

IV 22 14 

II stopnia 

I 19 11 

II 20 16 

Razem: 104 68 

 
Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

I stopnia 

2016 32 22 

2017 34 22 

2018 36 18 

II stopnia 2016 22 21 

                                                 
1 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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2017 20 19 

2018 20 17 

Razem: 164 119 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)
2
. 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Inżynieria 

środowiska  

I stopnia 

(stacjonarne) 

Inżynieria 

środowiska  

II stopnia 

(stacjonarne) 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 

7 semestrów/210 

ECTS 

3 semestry/90 

ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 2505 795 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

191 70 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 

w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów  

69 30 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych−w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

9 4 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
60 19 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 

4 - 

                                                 
2 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 
ocenie. 
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Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na 

tych studiach przewiduje praktyki) 
160 godz. - 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 

60 - 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów 

na studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy  Nie dotyczy 

 
Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
3
 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 
Forma/formy zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne 
Liczba punktów ECTS 

Inżynieria środowiska I stopnia (studia stacjonarne) 

Gospodarka 

odpadami 

Wykład + 

laboratorium 
45 4 

Biologia środowiska Wykład + 

laboratorium 
45 4 

Wodociągi Wykład + 

laboratorium 
60 4 

Sieci i instalacje 

sanitarne 

Wykład + warsztaty 
60 4 

Bilanse wodne Wykład + warsztaty 60 4 

Mechanika 

i wytrzymałość 

materiałów 

Wykład + 

laboratorium 30 5 

Mikrobiologia ogólna 

z elementami 

technicznej 

Wykład + 

laboratorium 75 8 

Seminarium 

inżynierskie 

Seminarium  
90 4 

Podstawy 

toksykologii 

Wykład 
30 2 

Urządzenia do 

oczyszczania wody 

Wykład + warsztaty 
45 3 

Instalacje Wykład + warsztaty 60 3 

                                                 
3Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 
ocenie. 
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wodociągowo-

kanalizacyjne 

Odwodnienia 

i nawodnienia 

Wykład + 

laboratorium 
75 6 

Hydrologia terenów 

zurbanizowanych 

Wykład 
15 4 

Technologia 

oczyszczania ścieków 

i unieszkodliwiania 

odpadów 

Wykład + warsztaty 

75 7 

Ochrona środowiska Wykład + 

laboratorium 
30 3 

Materiałoznawstwo Wykład + 

laboratorium 
30 4 

Pracownia 

inżynierska 

Pracownia 
60 0 

Razem: 885 69 

Inżynieria środowiska II stopnia (studia stacjonarne) 

Chemia środowiska Wykład + 

laboratorium 
30 4 

Alternatywne źródła 

energii 

Wykład + 

laboratorium 
30 4 

Chemia analityczna 

środowiska II 

Wykład + 

laboratorium 
30 5 

Technologie 

proekologiczne 

Wykład + 

laboratorium 
30 3 

Monitoring wody Wykład + 

laboratorium 
45 3 

Zarządzanie 

środowiskiem 

wodnym 

Wykład + 

laboratorium 30 4 

Seminarium 

magisterskie 

Seminarium 
60 3 

Pracownia 

magisterska 

Pracownia 
120 4 

Razem: 375 30 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / Zajęcia lub 

grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela
4
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 
godzin zajęć 

stacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Inżynieria środowiska I stopnia (studia stacjonarne) (dot. uzyskania przez absolwentów tytułu 

zawodowego inżyniera) 

O
B

O
W

IĄ
ZK

O
W

E 

Mechanika płynów Wykład + laboratorium 45 4 

Gospodarka odpadami Wykład + laboratorium 45 4 

Seminarium Seminarium 90 4 

Pracownia inżynierska Pracownia 60 - 

Praktyki Praktyki 160 4 

Razem: 400 16 

Za
so

b
y 

w
o

d
n

e 
– 

ic
h

 z
an

ie
cz

ys
zc

ze
n

ie
 

i u
zd

at
n

ia
n

ie
 

Bilanse wodne Wykład + warsztaty 60 4 

Sieci i instalacje sanitarne Wykład + warsztaty 60 4 

Wodociągi Wykład + laboratorium 60 4 

Gospodarka wodna 

i ściekowa w zakładach 

przemysłowych 

Wykład 

30 5 

Urządzenia do oczyszczania 

wody 

Wykład + warsztaty 
45 3 

Technologia uzdatniania 

wody 

Wykład + laboratorium 
30 3 

Instalacje wodociągowo-

kanalizacyjne 

Wykład + warsztaty 
60 3 

Kanalizacja Wykład + laboratorium 60 3 

Razem: 405 29 

R
ek

u
lt

yw
ac

ja
  t

er
en

ó
w

 

zd
eg

ra
d

o
w

an
yc

h
 

Analityczne metody kontroli 

zanieczyszczeń środowiska 

Wykład + laboratorium 
60 4 

Przetwarzanie odpadów 

biologicznych 

Wykład + laboratorium 
60 4 

Oceny oddziaływania na 

środowisko 

Wykład + warsztaty 
60 5 

Unieszkodliwianie odpadów Wykład + laboratorium 45 3 

Technika cieplna Wykład 30 5 

Procesy przeróbki osadów 

ściekowych 

Wykład + laboratorium 
60 3 

Podstawowe technologie Wykład + warsztaty 45 4 

                                                 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 
ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra 
inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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przemysłowe i elementy 

BAT 

Mechanika gruntów 

i geotechniki 

Wykład + laboratorium 
30 2 

Razem: 390 30 

Inżynieria środowiska II stopnia (studia stacjonarne) (dot. uzyskania przez absolwentów tytułu 

zawodowego magistra inżyniera) 

O
B

O
W

IĄ
ZK

O
W

E 

Chemia środowiska Wykład + laboratorium 30 4 

Chemia analityczna 

środowiska 

Wykład + laboratorium 
30 5 

Technologie proekologiczne Wykład + laboratorium 30 3 

Alternatywne źródła energii Wykład + laboratorium 30 4 

Automatyka, sterowanie 

oraz eksploatacja urządzeń 

technicznych 

Wykład + warsztaty 

30 4 

Niezawodność i 

bezpieczeństwo systemów 

inżynierskich 

Wykład + warsztaty 

30 4 

Seminarium magisterskie Seminarium 60 3 

Pracownia magisterska Pracownia 120 4 

Razem: 360 31 

Za
so

b
y 

w
o

d
n

e 
– 

ic
h

 
za

n
ie

cz
ys

zc
ze

n
ie

 i 
u

zd
at

n
ia

n
ie

 Monitoring wody Wykład + laboratorium 
45 3 

Zarządzanie środowiskiem 

wodnym 

Wykład + warsztaty 

30 4 

Teoria przepływów Wykład + warsztaty 

30 2 

Razem: 105 9 

R
ek

u
lt

yw
ac

ja
 

te
re

n
ó

w
 

zd
eg

ra
d

o
w

an
yc

h
 Monitoring gleb Wykład + laboratorium 45 3 

Zarządzanie środowiskiem 

przyrodniczym 

Wykład + warsztaty 
30 4 

Unieszkodliwianie 

zanieczyszczeń chemicznych 

Wykład + laboratorium 
30 2 

 Razem: 105 9 
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach obcych
5
 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Inżynieria środowiska I stopnia (studia stacjonarne) 

BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK 

Inżynieria środowiska II stopnia (studia stacjonarne) 

BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK 

 

                                                 
5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 
ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką 
informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 

1668) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861). 

 

• Efekty kształcenia  - Inżynieria środowiska I stopnia 

• Efekty kształcenia  - Inżynieria środowiska II stopnia 

• Program studiów - Inżynieria środowiska I stopnia 

• Program studiów - Inżynieria środowiska II stopnia
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INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, I stopnia, WZPiNoS 
CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWAL IFIKACJI TYPOWE DLA KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAM ACH SZKOLNICTWA WY ŻSZEGO PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI 

PEŁNEJ NA POZIOMIE 4 - POZIOM 6  
 
 

I. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji - poziom 6 
  
  

Kategorie 
charakterystyki 

kwalifikacji 

Kategorie 
opisowe / aspekty 
o podstawowym 

znaczeniu 

Kod 
składnika 

opisu 

Poziom 6 Kod efektu 
kierunkowego 

Opis efektu kierunkowego Dotychczasowy 
symbol 

kierunkowego 
efektu 

kształcenia 
W - Wiedza: 
absolwent zna 
i rozumie 

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 

P6S_WG 
  
  

w zaawansowanym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska 
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących 
podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu kształcenia 
 

 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane 
przy przenikaniu się figur przestrzennych  z zastosowanie ACD w  
3D przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z  zakresu 
inżynierii środowiska 

K_W01 

 zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe 
elementy technologii ich wytwarzania 

K_W04 

 ma wiedzę w zakresie matematyki,  fizyki, chemii,  biologii, 
ochrony środowiska, hydrologii,  mechaniki płynów, mechaniki i 
wytrzymałości materiałów, geochemii geologii, geotechniki, 
gleboznawstwa, nauk o ziemi, zagrożeń i poziomu degradacji 
środowiska, składowisk odpadów, gospodarki wodnej i ściekowej w 
zakładach przemysłowych, przydatną do formułowania i 
rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii 

K_W07 
 

 ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii , 
biologii, matematyki,  mechaniki płynów i hydrologii, mechaniki 
gruntów i geotechniki procesów uzdatniania wody przydatną do 
formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu melioracji 
gruntów, bilansów energii cieplnej, ilości nośnika energii, ilości i 
jakości powietrza wentylującego w różnego typu obiektach 
budowlanych 

K_W08 
 

 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną 
obejmującą procesy biologiczne leżące u podstaw inżynierii 
środowiska, o cyklu życia urządzeń związanych z technologią 
oczyszczania ścieków, rekultywacji terenów i unieszkodliwiania 
oraz przetwarzania  odpadów, zasady odprowadzania ścieków 
przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników, 
obejmującą gazy doskonałe, rzeczywiste oraz zasady 
termodynamiki, równania hydrostatyki i zasady spektrometrii 

K_W09 
 

 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania laboratorium 
analitycznym oraz mikrobiologicznym oraz zasobami wodnymi w 
przedsiębiorstwie 

K_W25 

K  - Kontekst / 
uwarunkowania, 
skutki 

P6S_WK1 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
 

 zna  pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w 
tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z 
tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K02 

P6S_WK2 podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów 
informacji patentowej 

K_W26 
 



51 

przemysłowej i prawa autorskiego  ma  podstawową wiedzę z zakresu zagadnień związanych z 
melioracją gruntów oraz rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne 
pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej 
mechaniką  gruntów (zjawisk występujących w gruncie 
stanowiącym podłoże budowli) oraz rozumie społeczne, 
ekonomiczne, prawne pozatechniczne uwarunkowania działalności 
inżynierskiej   

K_W15 
 

 ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynieryjnej pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej 

K_W22 

U - 
Umiejętności: 
absolwent 
potrafi  

W - 
Wykorzystanie 
wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania 

P6S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w 
warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, 
dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

 
 
 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych 
właściwie dobranych źródeł w zakresie chemii, biologii, 
biotechnologii, fizyki, matematyki, hydrologii, ochrony i kontroli 
środowiska; termodynamiki, potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji, a  także wyciągać wnioski 
oraz formułować i  uzasadniać opinie  

K_U04 

K  - 
Komunikowanie 
się / odbieranie i 
tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie 
wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 
posługiwanie się 
językiem obcym 

P6S_UK1 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii 
 

 
 

potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w 
środowisku chemicznym 

K_U09 

 potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze 
udokumentowanego opracowania z zakresu stosowanych metod 
biotechnologicznych i toksykologicznych 

K_U11 
 
 

P6S_UK2 brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i 
stanowiska oraz dyskutować o nich 

 potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze 
udokumentowanego opracowania z zakresu stosowanych metod 
biotechnologicznych i toksykologicznych 

K_U11 
 
 

P6S_UK3 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 ma umiejętności językowe w zakresie biologii, chemii, fizyki, 
matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

K_U14 
 

 Posiada poziom kompetencji językowych zgodny z zasadami 
uzyskiwania kompetencji językowych w KUL 

 

O - Organizacja 
pracy / 
planowanie i 
praca zespołowa 

P6S_UO planować i organizować pracę - indywidualną oraz w zespole  potrafi współdziałać  w grupie, przyjmując w niej różne role od 
lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, 
negocjacji środowiskowych 

K_K03 

 potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania, m.in. przy 
sporządzaniu raportów środowiskowych, projektowaniu urządzeń 
technicznych 

K_K04 

U - Uczenie się / 
planowanie 
własnego rozwoju 
i rozwoju innych 
osób 

P6S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie 

 ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych 

K_U13 
 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób 

K_K01 

K - 
Kompetencje 
społeczne: 
absolwent jest 
gotów do 
 

K  - Oceny / 
krytyczne 
podejście 

P6S_KK1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy  ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych 

K_U13 
 

P6S_KK2 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych 

 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu 

K_K05 

O - 
Odpowiedzialnoś
ć / wypełnianie 

P6S_KO1 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego 

 zna  pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w 
tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z 
tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K02 
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zobowiązań 
społecznych i 
działanie na rzecz 
interesu 
publicznego 

 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a 
zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego 
przekazu, informacji i  opinii dotyczących osiągnięć techniki i 
innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby 
przekazać takie informacje i  opinie w  sposób powszechnie 
zrozumiały 

K_K07 

P6S_KO2 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego 
 

 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a 
zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego 
przekazu, informacji i  opinii dotyczących osiągnięć techniki i 
innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby 
przekazać takie informacje i  opinie w  sposób powszechnie 
zrozumiały 

K_K07 

P6S_KO3 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z 
uwzględnieniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego 

K_K06 

R - Rola 
zawodowa / 
niezależność i 
rozwój etosu 

P6S_KR 
 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od 
innych, 
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a 
zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego 
przekazu, informacji i  opinii dotyczących osiągnięć techniki i 
innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby 
przekazać takie informacje i  opinie w  sposób powszechnie 
zrozumiały 

K_K07 
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II. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego – poziom 6 (rozwinięcie opisów zawartych w części I) 
 
Obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 
Kategorie 
charakterystyki 
kwalifikacji 

Kategorie 
opisowe / 
aspekty o 
podstawowym 
znaczeniu 

Kod składnika 
opisu 

  

Poziom 6 Kod efektu 
kierunkowego 

Opis efektu kierunkowego Dotychczasowy 
symbol 

kierunkowego 
efektu 

kształcenia 

profil ogólnoakademicki profil praktyczny 

W - Wiedza: 
absolwent zna 
i rozumie 
 

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 
 

P6S_WG_T1 podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów 
i systemów technicznych 

 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały 
stosowane przy przenikaniu się figur przestrzennych  z 
zastosowanie ACD w  3D przy rozwiązywaniu prostych zadań 
inżynierskich z  zakresu inżynierii środowiska 

K_W01 

 zna  normy i wytyczne do obliczania przenikania ciepła przez 
typowe komponenty budynku, instalacje centralnego 
ogrzewania, ciepła technologicznego stosowane przy 
projektowaniu instalacji wody surowej i uzdatnionej oraz 
wentylacyjnych 

K_W02 
 
 
 

 zna zasady rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu 
rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych i 
ich sporządzanie z wykorzystaniem ACD 

K_W03 
 
 

 zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz 
podstawowe elementy technologii ich wytwarzania 

K_W04 

 zna wybrane programy komputerowe wspomagające 
wymiarowanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła 
technologicznego, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

K_W05 
 

 zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów 
konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych i 
murowanych 

K_W06 
 

 posiada  szczegółową wiedzę teoretyczną związaną z 
wybranymi zagadnieniami  z zakresu wymiany ciepła  w stanie 
ustalonym  przez przegrody jednorodne jedno i 
wielowarstwowe i niejednorodne 

K_W10 
 
 

 ma szczegółową wiedzę na temat wykorzystania SIP w 
inżynierii środowiska, zjawisk fizycznych związanych z 
powstawaniem i zwalczaniem hałasu, budowy i funkcji 
organizmów żywych przydatnych w inżynierii środowiska 
związaną z kontrolą środowiska i różnymi metodami kontroli 
środowiska 

K_W11 
 
 

 posiada  szczegółową teoretyczną wiedzę związaną z 
wybranymi zagadnieniami z  zakresu regulacji stosunków 
wodnych i melioracji, nawadniania, osuszania i 
retencjonowania  wód opadowych 

K_W12 
 

 
 

posiada podstawową wiedzę teoretyczną związaną z 
wymiarowaniem  instalacji centralnego ogrzewania, ciepła 
technologicznego, wentylacyjnych, urządzeń do uzdatniania 
wody oraz  instalacji technologicznych, wody surowej i 
uzdatnionej 

K_W13 
 
 

 ma podstawową wiedzę o  trendach rozwojowych z  zakresu 
chemii, geografii, ochrony środowiska i biotechnologii, 
mechanizmach zmian  globalnych zachodzących w środowisku 
oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze 

K_W14 
 
 

 posiada podstawową wiedzę z zakresu przejmowania ciepła 
przy swobodnym i wymuszonym ruchu płynów 

K_W16 
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 ma podstawową wiedzę o cyklu pracy i działaniu urządzeń, 
obiektów i systemów związanych z melioracją z zakresu 
obiektów i systemów technicznych, w tym oczyszczalni 
ścieków i składowisk odpadów i ich rodzajów,  i technologii 
BAT 

K_W17 
 
 
 

 posiada podstawową wiedzę do oceny przedsięwzięć 
polegających na: regulacji rzek i potoków, retencjonowania 
wód opadowych 

K_W18 
 

 ma podstawową wiedzę o powiązaniu bezpiecznego 
składowania odpadów i posadowienia budowli z własnościami 
fizycznymi i fizykochemicznymi gruntu (przepływ wody w 
gruncie, przemarzanie gruntu itd.) 

K_W19 
 
 
 

 zna podstawowe techniki doświadczalne termodynamiki 
technicznej, geochemiczne metody badawcze, podstawowe 
metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w 
spektrometrii, badania wytrzymałości materiałów stosowane w 
badaniach biologicznych środowiska oraz wie jak je stosować 
do  rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii 
środowiska, zna zasady projektowania systemów regulujących 
stosunki wodne w glebie, zna edytor tekstu - MS Word oraz 
MS Excel niezbędny w rozwiązywaniu prostych zadań 
inżynierskich 

K_W20 
 
 
 
 
 
 
 

 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały 
stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z  
zakresu metod kontroli środowiska, technologii oczyszczania 
ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych instalacji 
sanitarnych i prostych konstrukcji inżynierskich.  
Projektowanie w 2D podstawy 3D 

K_W21 
 
 
 
 

 ma wiedzę niezbędną w modelowaniu wymiany ciepła w 
stanie nieustalonym 

K_W23 

 ma podstawową wiedzę dotyczącą zintegrowanych systemów 
zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i 
bezpieczeństwem pracy oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej 

K_W24 
 

K  - Kontekst / 
uwarunkowania, 
skutki 

P6S_WK_T1 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 
 

 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z ekonomii, 
ekonomii środowiska i prawa inżynierii środowiska, zna 
możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej 

K_W27 
 

U - 
Umiejętności: 
absolwent 
potrafi  

W - 
Wykorzystanie 
wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania 

P6S_UW_T1 planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i 
symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i 
wyciągać wnioski 

 potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze 
udokumentowanego opracowania z zakresu stosowanych 
metod biotechnologicznych i toksykologicznych 

K_U11 
 
 

 umie tworzyć i interpretować modele matematyczne, m.in. 
powiązane z analizą trendów zmian w środowisku, praw 
ekonomii i zagadnień związanych z historią Ziemi, planować i  
przeprowadzać eksperymenty chemiczne i biologiczne, 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

K_U17 
 
 
 

 potrafi planować i przeprowadzić  eksperyment w tym 
pomiary własności materiałów i interpretować uzyskane 
wyniki, wyciągać wnioski 

K_U18 
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 potrafi  korzystać z wybranych programów komputerowych 
wspomagających projektowanie instalacji centralnego 
ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji 
projektowanie sieci cieplnych, urządzeń w węzłach i ocenić 
wyniki obliczeń inżynierskich — dostrzegać ich aspekty 
systemowe i pozatechniczne 

K_U36 
 

P6S_UW_T2 przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich 
oraz ich rozwiązywaniu: 
- wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, 
- dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, 
- dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań 
i podejmowanych działań inżynierskich 

 potrafi  przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 
inżynierskich dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, 
społeczne, prawne,  przyrodnicze i ekonomiczne 

K_U21 
 

 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 
inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i 
pozatechniczne 

K_U03 
 

 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz 
innych właściwie dobranych źródeł w zakresie chemii, 
biologii, biotechnologii, fizyki, matematyki, hydrologii, 
ochrony i kontroli środowiska; termodynamiki, potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, 
a  także wyciągać wnioski oraz formułować i  uzasadniać 
opinie  

K_U09 

 umie odczytywać rysunki architektoniczne, budowlane, 
maszynowe i geodezyjne 

K_U12 

 umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i 
geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w 
środowisku programów biurowych i ACD 

K_U15 
 

 potrafi  zgodnie z zadana specyfikacją zaprojektować oraz 
zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy 
lub budowlany 

K_U16 

 potrafi wykorzystać metody analityczne do kontroli 
zanieczyszczeń środowiska i innych badaniach 
środowiskowych 

K_U19 
 

 umie wykorzystać prawo unijne i krajowe do oceny budowli 
melioracyjnych podstawowych i szczegółowych – jazy, 
przepusty, przelewy   

K_U25 
 

 potrafi  wykorzystać do sformułowania i rozwiązania zadań z 
wymiany ciepła metody analityczne, symulacyjne oraz 
dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych 
zadań 

K_U26 

 potrafi  obliczyć i ocenić zapotrzebowanie ilości energii 
cieplnej, powietrza wentylującego w obiektach budowlanych 

K_U27 

 umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych K_U28 
 potrafi  obliczyć i ocenić izolacyjność podstawowych 

komponentów budynku ocenić ilości wody uzdatnianej, 
zapotrzebowanie reagentów oraz dobrać podstawowe 
urządzenia do jej uzdatniania dla celów spożywczych i 
przemysłowych 

K_U29 
 

 potrafi ocenić  i określić zapotrzebowanie energii cieplnej 
przez obiekt budowlany 

K_U30 

P6S_UW_T3 dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania 

 potrafi ocenić przedsięwzięcie polegające na regulacji 
stosunków wodnych, melioracji i dokonać wstępnej analizy 
ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz zna 
ich efekty i korzyści dla środowiska biznesowego i 
przyrodniczego 

K_U23 
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 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i  
ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności 
urządzenia, obiekty, systemy, procesy oczyszczania ścieków i 
unieszkodliwiania odpadów 

K_U24 
 

 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi 
służących do rozwiązywania praktycznych zagadnień 
związanych z melioracją i regulacja stosunków wodnych 

K_U31 
 

 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi 
służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o 
charakterze praktycznym, charakterystycznego dla kontroli 
środowiska oraz wybrać i  zastosować właściwą metodę i 
narzędzia 

K_U32 
 
 
 

P6S_UW_T4 zaprojektować - zgodnie z zadaną specyfikacją - oraz wykonać 
typowe dla kierunku studiów proste urządzenie, obiekt, system lub 
zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, 
technik, narzędzi i materiałów 

 
 
 

umie obliczyć i zaprojektować proste układy instalacji 
centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i 
klimatyzacji oraz proste układy uzdatniania wody dla celów 
spożywczych i przemysłowych 

K_U20 
 
 

 potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować  
prosty obiekt budowlany, zaprojektować proste źródło ciepła 
na biomasę, nieskomplikowany węzeł cieplny oraz proste 
urządzenie  związane z instalacjami sanitarnymi 

K_U33 
 
 
 

 umie obliczyć i zaprojektować prosty wymiennik ciepła K_U34 
 potrafi korzystać z literatury fachowej, posługiwać się 

poprawnym i zrozumiałym językiem, potrafi zaprojektować 
oraz użytkować urządzenia do badań geochemicznych 

K_U35 
 
 

P6S_UW_T5   rozwiązywać praktyczne zadania 
inżynierskie wymagające korzystania 
ze standardów i norm inżynierskich 
oraz stosowania technologii 
właściwych dla kierunku studiów, 
wykorzystując doświadczenie zdobyte 
w środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością inżynierską 

   

   

P6S_UW_T6   wykorzystać zdobyte w środowisku 
zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynierską 
doświadczenie związane z 
utrzymaniem urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych typowych dla 
kierunku studiów 
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INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, II stopnia, WZPiNoS  
CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWAL IFIKACJI TYPOWE DLA KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAM ACH SZKOLNICTWA WY ŻSZEGO PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI 

PEŁNEJ NA POZIOMIE 4 – POZIOM 7  

 

I. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji - poziom 7 

  
Kategorie 

charakterystyk
i kwalifikacji 

Kategorie 
opisowe / aspekty 
o podstawowym 

znaczeniu 

Kod 
składnika 

opisu 

Poziom 7 Kod efektu 
kierunkoweg

o 

Opis efektu kierunkowego Dotychczasow
y symbol 

kierunkowego 
efektu 

kształcenia 
W - Wiedza: 
absolwent zna 
i rozumie 
  
  

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 
  
  

P7S_WG
1 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska 
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę 
ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy szczegółowej - właściwe dla 
programu kształcenia 

 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu Inżynierii środowiska 

K_W01 

 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu oceny jakości środowiska przyrodniczego, w 
tym z monitoringu środowiska, ochrony i kontroli środowiska, mikrobiologii i 
toksykologii, hydrologii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych 
zadań z zakresu inżynierii środowiska 

K_W03 

 ma wiedzę techniczną z zakresu doboru podstawowych układów automatyki  dla 
danego procesu (przepływy, wymiana ciepła) i planowania technologii robót 
instalacyjnych oraz w zakresie metod oceny niezawodności systemów o 
złożonych strukturach niezawodności oraz ich wpływ na bezpieczeństwo 
systemów 

K_W05 

P7S_WG
2 

  

główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub 
artystycznych istotnych dla programu kształcenia 

 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu automatyki,  
sterowania,  technologii robót sanitarnych 

K_W10 

 ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych technologiach inżynierskich, w 
tym związanych z gospodarka odpadami, alternatywnymi źródłami energii i 
rekultywacji, mikrobiologii i toksykologii 

K_W11 

K  - Kontekst / 
uwarunkowania, 
skutki  

P7S_WK
1 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
 

 ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych technologiach inżynierskich, w 
tym związanych z gospodarka odpadami, alternatywnymi źródłami energii i 
rekultywacji, mikrobiologii i toksykologii 

K_W11 

P7S_WK
2 

ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym 
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

 ma podstawowa wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynieryjnej oraz dotyczącą systemów zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy i 
prowadzenia działalności gospodarczej 

K_W14 

U - 
Umiejętności: 
absolwent 
potrafi  
  
  

W - 
Wykorzystanie 
wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania  

P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, 
dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz 
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) 

 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, toksykologiczne 
interpretować uzyskane wyniki wyciągać wnioski 

K_U01 

 potrafi wykorzystać do formułowania i  rozwiązywania zadań inżynierskich i 
prostych problemów badawczych metody analityczne 

K_U02 

 potrafi sporządzić bilanse ilości wytwarzanych odpadów K_U03 
 ma umiejętność korzystania i  doświadczenie w  korzystaniu z  norm i  

standardów w  zakresie chemii, ochrony i kontroli środowiska 
K_U05 

 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań 
inżynierskich, charakterystycznych dla chemii, monitoringu środowiska, 
mikrobiologii w  tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty 
pozatechniczne 

K_U04 

K  - 
Komunikowanie 
się / odbieranie i 
tworzenie 
wypowiedzi, 

P7S_UK
1 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 
zawodowym oraz w innych środowiskach 

K_U07 

 potrafi  przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z 
przeprowadzonych badań oraz prezentację ustną w języku obcym 

K_U08 

P7S_UK
2 

prowadzić debatę 
 

 
 

potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 
zawodowym oraz w innych środowiskach 

K_U07 
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upowszechnianie 
wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 
posługiwanie się 
językiem obcym  

 potrafi  przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z 
przeprowadzonych badań oraz prezentację ustną w języku obcym 

K_U08 

P7S_UK
3 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 
w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii 

 potrafi korzystać z literatury fachowej także w językach obcych, posługiwać się 
poprawnym i zrozumiałym językiem, stosować ilościowe metody opisu i 
wnioskowania statystycznego, korzystać z możliwości analitycznych 
komputerów przy opracowaniach statystycznych, posługiwać się urządzeniami 
do pomiaru promieniowania, ocenić słuszność stosowania energii nuklearnej, 
wskazać miejsca budowy elektrowni najbezpieczniejsze dla środowiska. 

K_U06 

 potrafi  przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z 
przeprowadzonych badań oraz prezentację ustną w języku obcym 

K_U08 

 Posiada poziom kompetencji językowych zgodny z zasadami uzyskiwania 
kompetencji językowych w KUL 

 

O - Organizacja 
pracy / 
planowanie i 
praca zespołowa  

P7S_UO kierować pracą zespołu  potrafi pracować zespołowo, potrafi współdziałać i pracować w grupie w tym 
negocjatora środowiskowego, lidera, projektanta, przyjmując w  niej różne role, 
rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które 
mają długofalowy charakter 

K_K05 

U - Uczenie się / 
planowanie 
własnego 
rozwoju i 
rozwoju innych 
osób  

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

K_K03 
 

 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces 
samokształcenia 

K_U09 

K  - 
Kompetencje 
społeczne: 
absolwent jest 
gotów do 
  
  
   

K  - Oceny / 
krytyczne 
podejście  

P7S_KK
1 

krytycznej oceny odbieranych treści  Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane w wykonywaniem 
zawodu 

K_K07 

P7S_KK
2 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych 

 ma świadomość ważności i  rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i  związanej z  tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K04 

O - 
Odpowiedzialnoś
ć / wypełnianie 
zobowiązań 
społecznych i 
działanie na rzecz 
interesu 
publicznego  

P7S_KO
1 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 
 

 zna  pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej 
wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K01 

 ma świadomość ważności i  rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i  związanej z  tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K04 

 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące określonym  przez siebie i 
innych zadań potrafi odpowiednio określić priorytety i ustalić ich hierarchię 
podczas sporządzania planów i dokumentów strategicznych dla JST i 
przedsiębiorstw 

K_K06 
 
 

P7S_KO
2 

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego 
 

 ma świadomość ważności i  rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i  związanej z  tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K04 

P7S_KO
3 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwzględnieniem 
efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego 

K_K02 

 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy  K_K08 
R - Rola 
zawodowa / 
niezależność i 
rozwój etosu 
 

P7S_KR 
  

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
- rozwijania dorobku zawodu, 
- podtrzymywania etosu zawodu, 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 
działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

 zna  pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej 
wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K01 

 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące określonym  przez siebie i 
innych zadań potrafi odpowiednio określić priorytety i ustalić ich hierarchię 
podczas sporządzania planów i dokumentów strategicznych dla JST i 
przedsiębiorstw 

K_K06 
 
 

 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane w wykonywaniem 
zawodu 

K_K07 
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II. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego - poziom 7 (rozwinięcie opisów zawartych w części I) 

Obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 

Kategorie 
charakterystyk
i kwalifikacji 

Kategorie 
opisowe / 
aspekty o 

podstawowym 
znaczeniu 

Kod składnika 
opisu 

  

Poziom 7 Kod efektu 
kierunkoweg

o 

Opis efektu kierunkowego Dotychczasowy 
symbol 

kierunkowego 
efektu 

kształcenia 

profil ogólnoakademicki i profil praktyczny 

W - Wiedza: 
absolwent zna 
i rozumie 
 

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 
 

P7S_WG_T1 podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia 
urządzeń, obiektów i systemów technicznych 

 ma szczegółową wiedzę w  zakresie standardów i  norm technicznych w zakresie 
kontroli środowiska 

K_W02 

 ma szczegółową wiedzę w zakresie chemii, monitoringu środowiska, 
unieszkodliwianiu zanieczyszczeń,  rodzajów instalacji i sposobów utylizacji 
odpadów, zna rodzaje odpadów i formy ich zagospodarowania,  z zakresu 
zasobów wodnych i ich ochrony, zna rodzaje ekosystemów wodnych 

K_W06 

 ma uporządkowaną wiedzę obejmującą podstawy rachunku 
prawdopodobieństwa, chemii środowiska, z zakresu planowania przestrzennego 
w aspekcie prawnym i projektowym 

K_W07 

 posiada  szczegółową wiedzę teoretyczną związaną z wybranymi zagadnieniami 
w sporządzaniu harmonogramów robót instalacyjnych oraz określeniem 
wskaźników niezawodności ich analizę i oceną dla wybranych obiektów 
inżynierskich 

K_W08 

 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi 
zagadnieniami z  kontroli środowiska, unieszkodliwiania zanieczyszczeń, wiedzę 
obejmującą rozkład normalny zmiennej losowej oraz metody testowania hipotez 
statystycznych, z wybranymi zagadnieniami z automatyki i sterowania urządzeń 
oraz obejmującą wpływ elektrowni jądrowych na środowisko naturalne 

K_W09 

 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu automatyki,  
sterowania,  technologii robót sanitarnych 

K_W10 

 ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych technologiach inżynierskich, w 
tym związanych z gospodarka odpadami, alternatywnymi źródłami energii i 
rekultywacji, mikrobiologii i toksykologii 

K_W11 

 ma podstawową wiedzę o cyklu życia instalacji, w tym urządzeń i obiektów z 
nimi związanych i ciągów technologicznych w gospodarce odpadami, 
oczyszczania wód, systemach energetycznych  

K_W12 

 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kontroli środowiska, 
ochrony środowiska, unieszkodliwianiu zanieczyszczeń 

K_W13 

K  - Kontekst / 
uwarunkowania, 
skutki 

P7S_WK_T1 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 
 

 ma przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach oraz zna zasady 
bezpieczeństwa związane z tą pracą 

K_U17 

 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna 
zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą 

K_U18 

U - 
Umiejętności: 
absolwent 
potrafi  
 

W - 
Wykorzystanie 
wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania 

P7S_UW_T1 planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski formułować i 
testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi 
i prostymi problemami badawczymi 

 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, toksykologiczne 
interpretować uzyskane wyniki wyciągać wnioski 

K_U01 

 ma umiejętność korzystania i  doświadczenie w  korzystaniu z  norm i  
standardów w  zakresie chemii, ochrony i kontroli środowiska 

K_U05 

 potrafi korzystać z literatury fachowej także w językach obcych, posługiwać się 
poprawnym i zrozumiałym językiem, stosować ilościowe metody opisu i 
wnioskowania statystycznego, korzystać z możliwości analitycznych 
komputerów przy opracowaniach statystycznych, posługiwać się urządzeniami 
do pomiaru promieniowania, ocenić słuszność stosowania energii nuklearnej, 
wskazać miejsca budowy elektrowni najbezpieczniejsze dla środowiska. 

K_U06 

 potrafi  zaplanować i przeprowadzić ocenę wybranego obiektu, systemu 
inżynierskiego oraz dokonać analizy uzyskanych wskaźników niezawodności z 

K_U12 
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wykorzystaniem symulacji komputerowej 
 umie zaplanować i przeprowadzić eksperyment z zakresu teorii przepływów z 

wykorzystaniem metod analitycznych i symulacyjnych  
K_U15 

P7S_UW_T2 przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich, w tym zadań nietypowych, a także 
prostych problemów badawczych: 
- wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i 
eksperymentalne, 
- integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych dla kierunku studiów, 
- ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych 
osiągnięć (technik i technologii), 
- zastosować podejście systemowe, uwzględniające także 
aspekty pozatechniczne, 
- dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych 
rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich 

 potrafi wykorzystać do formułowania i  rozwiązywania zadań inżynierskich i 
prostych problemów badawczych metody analityczne 

K_U02 

 potrafi sporządzić bilanse ilości wytwarzanych odpadów K_U03 
 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań 

inżynierskich, charakterystycznych dla chemii, monitoringu środowiska, 
mikrobiologii w  tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty 
pozatechniczne 

K_U04 

 potrafi wykorzystać metody analityczne, toksykologiczne do monitoringu 
środowiska  

K_U13 

 ma przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach oraz zna zasady 
bezpieczeństwa związane z tą pracą 

K_U17 

 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna 
zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą 

K_U18 

 ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji urządzeń technicznych 
związanych z instalacjami sanitarnymi 

K_U19 

 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania 
inżynierskiego, charakterystycznego dla kontroli środowiska, unieszkodliwiania 
odpadów, w  tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi;  potrafi — 
stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania 
inżynierskie 

K_U23 

 potrafi przygotować strukturę planu zarządzania przedsiębiorstwem i innej 
organizacji, w tym zarządzania środowiskowego, potrafi analizować i opracować 
plany miejscowe i inne dokumenty planistyczne, w tym programy ochrony 
środowiska, w terenie sporządzać mapy zagospodarowania terenu, opracowania 
ekofizjograficzne 

K_U24 

P7S_UW_T3 dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań 
technicznych oraz zaproponować ich ulepszenia 
(usprawnienia) 

 potrafi ocenić jakość komponentów środowiska na podstawie analiz i dostępnych 
danych, rozpoznać rodzaje ekosystemów wodnych i ich zagrożenia 

K_U14 

 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć 
(technik i technologii) w zakresie monitoringu środowiska, unieszkodliwiania 
zanieczyszczeń 

K_U16 

 potrafi dokonać wstępnej analizy efektywności ekonomicznej i montażu 
finansowego podejmowanych działań inżynierskich i inwestycji, w tym z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii proekologicznych i dotyczących 
rekultywacji oraz ochrony wód 

K_U20 

 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania urządzeń 
technicznych, obiektów budowlanych, systemów technologicznych, procesów i 
usług, w tym związanych z rekultywacją, ochroną wód, energia alternatywną, 
oceną jakości środowiska, unieszkodliwianiem odpadów 

K_U22 

P7S_UW_T4 zaprojektować - zgodnie z zadaną specyfikacją, 
uwzględniającą aspekty pozatechniczne - złożone 
urządzenie, obiekt, system lub proces, związany z 
kierunkiem studiów, oraz zrealizować ten projekt, co 
najmniej w części, używając właściwych metod, technik 
i narzędzi, przystosowując do tego celu istniejące lub 
opracowując nowe metody, techniki i narzędzia 

 umie dobrać podstawowe urządzenia automatyki i sterowania dla danego 
obiektu, na podstawie wcześniej  obliczonych wartości wielkości 
charakterystycznych tych urządzeń 

K_U10 

   umie sporządzić  harmonogram robót instalacyjnych i zaprojektować technologię 
związana z instalacjami sanitarnymi 

K_U11 

 potrafi  zaprojektować układ sterowania dla danego procesu związanego z 
instalacjami sanitarnymi i harmonogram wybranych robót z instalacji 
sanitarnych w danym obiekcie 

K_U21 
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III. Charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie - poziom 7 

Kategorie 
charakterysty
ki 
kwalifikacji 

Kategorie 
opisowe / aspekty 
o podstawowym 
znaczeniu 

Kod 
składnika 
opisu 

Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kod efektu 
kierunkowego 

Opis efektu kierunkowego Dotychczasowy 
symbol 

kierunkowego 
efektu 

kształcenia 
W - 
Wiedza: 
absolwent 
zna i 
rozumie 
 

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 
 

P7S_WG 
 

podstawowe procesy 
zachodzące w cyklu życia 
urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych 

podstawowe procesy 
zachodzące w cyklu życia 
urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych 

 ma  pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów biologii, fizyki, 
matematyki, materiałoznawstwa i instalacji sanitarnych która jest  przydatna 
do formułowania i rozwiązywania podstawowych  zadań z automatyki i 
sterowania urządzeń (obiektów) 

K_W04 

 posiada  szczegółową wiedzę teoretyczną związaną z wybranymi 
zagadnieniami w sporządzaniu harmonogramów robót instalacyjnych oraz 
określeniem wskaźników niezawodności ich analizę i oceną dla wybranych 
obiektów inżynierskich 

K_W08 

 ma podstawową wiedzę o cyklu życia instalacji, w tym urządzeń i obiektów 
z nimi związanych i ciągów technologicznych w gospodarce odpadami, 
oczyszczania wód, systemach energetycznych 

K_W12 

K  - Kontekst / 
uwarunkowania, 
skutki 

P7S_WK 
 

ogólne zasady tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 
 

ogólne zasady tworzenia i 
rozwoju form 
indywidualnej 
przedsiębiorczości 

 ma podstawowa wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynieryjnej oraz dotyczącą systemów zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy i 
prowadzenia działalności gospodarczej 

K_W14 

U - 
Umiejętnośc
i: 
absolwent 
potrafi  

 

W - 
Wykorzystanie 
wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania 

P7S_UW1 
 

planować i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym 
pomiary i symulacje 
komputerowe, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać 
wnioski 

planować i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym 
pomiary i symulacje 
komputerowe, 
interpretować uzyskane 
wyniki i wyciągać wnioski 

 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 
toksykologiczne interpretować uzyskane wyniki wyciągać wnioski 

K_U01 

 potrafi  zaplanować i przeprowadzić ocenę wybranego obiektu, systemu 
inżynierskiego oraz dokonać analizy uzyskanych wskaźników 
niezawodności z wykorzystaniem symulacji komputerowej 

K_U12 

 umie zaplanować i przeprowadzić eksperyment z zakresu teorii przepływów 
z wykorzystaniem metod analitycznych i symulacyjnych  

K_U15 

P7S_UW2 
 

przy identyfikacji i 
formułowaniu specyfikacji 
zadań inżynierskich oraz ich 
rozwiązywaniu: 
- wykorzystać metody 
analityczne, symulacyjne i 
eksperymentalne, 
- dostrzegać ich aspekty 
systemowe i 
pozatechniczne, 
- dokonać wstępnej oceny 
ekonomicznej 
proponowanych rozwiązań i 
podejmowanych działań 
inżynierskich 

przy identyfikacji i 
formułowaniu specyfikacji 
zadań inżynierskich oraz 
ich rozwiązywaniu: 
- wykorzystać metody 
analityczne, symulacyjne i 
eksperymentalne, 
- dostrzegać ich aspekty 
systemowe i 
pozatechniczne, 
- dokonać wstępnej oceny 
ekonomicznej 
proponowanych rozwiązań 
i podejmowanych działań 
inżynierskich 

 potrafi wykorzystać do formułowania i  rozwiązywania zadań inżynierskich i 
prostych problemów badawczych metody analityczne 

K_U02 

 potrafi sporządzić bilanse ilości wytwarzanych odpadów K_U03 
 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań 

inżynierskich, charakterystycznych dla chemii, monitoringu środowiska, 
mikrobiologii w  tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty 
pozatechniczne 

K_U04 

 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania 
inżynierskiego, charakterystycznego dla kontroli środowiska, unieszkodliwiania 
odpadów, w  tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi;  potrafi — stosując także 
koncepcyjnie nowe metody  rozwiązywać złożone zadania inżynierskie 

K_U23 

P7S_UW3 
 

dokonać krytycznej analizy 
sposobu funkcjonowania 
istniejących rozwiązań 
technicznych i ocenić te 
rozwiązania 

dokonać krytycznej 
analizy sposobu 
funkcjonowania 
istniejących rozwiązań 
technicznych i ocenić te 
rozwiązania 

 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania urządzeń 
technicznych, obiektów budowlanych, systemów technologicznych, 
procesów i usług, w tym związanych z rekultywacją, ochroną wód, energia 
alternatywną, oceną jakości środowiska, unieszkodliwianiem odpadów 

K_U22 
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  P7S_UW4 
 

zaprojektować - zgodnie z 
zadaną specyfikacją - oraz 
wykonać typowe dla 
kierunku studiów proste 
urządzenie, obiekt, system 
lub zrealizować proces, 
używając odpowiednio 
dobranych metod, technik, 
narzędzi i materiałów 

zaprojektować - zgodnie z 
zadaną specyfikacją - oraz 
wykonać typowe dla 
kierunku studiów proste 
urządzenie, obiekt, system 
lub zrealizować proces, 
używając odpowiednio 
dobranych metod, technik, 
narzędzi i materiałów 

 potrafi  zaprojektować układ sterowania dla danego procesu związanego z 
instalacjami sanitarnymi i harmonogram wybranych robót z instalacji 
sanitarnych w danym obiekcie 

K_U21 

P7S_UW5 
 

  rozwiązywać praktyczne 
zadania inżynierskie 
wymagające korzystania 
ze standardów i norm 
inżynierskich oraz 
stosowania technologii 
właściwych dla kierunku 
studiów, wykorzystując 
doświadczenie zdobyte w 
środowisku zajmującym 
się zawodowo 
działalnością inżynierską 

   

P7S_UW6 
 

  wykorzystać zdobyte w 
środowisku zajmującym 
się zawodowo 
działalnością inżynierską 
doświadczenie związane z 
utrzymaniem urządzeń, 
obiektów i systemów 
technicznych typowych 
dla kierunku studiów 
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Kierunek: Inżynieria środowiska 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma studiów: stacjonarne 

Liczba semestrów: 7 

Liczba punktów ECTS: 210 

 

Nazwa przedmiotu lub 
grupy przedmiotów 

Liczba godzin  Suma 
punktów 

ECTS 

Suma 
punktów 
ECTS dla 
modułu 

Odniesienie do symbolu 
kierunkowego efektu 

kształcenia 

Moduł 1 – Ogólnouniwersyteckie 

Etyka 30 2 

9 

  
  

Logika 30 2 

Historia filozofii 45 3 

Wychowanie fizyczne 60 0 

Przedsiębiorczość 30 2 

Moduł 2 –Lektoraty 

Język nowożytny B2 120 6 6 K_U11, K_U14 

Moduł 3 –Obowiązkowe 

Matematyka  90 8 

135 

K_W01, K_W02 
K_W03, K_W04 

K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W09, K_W11, 
K_W13, K_W14, K_W15, 
K_W20, K_W22, K_W26, 

K_W27 
K_U01, K_U02 
K_U03, K_U04 
K_U07, K_U08,  

K_U09, K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U13, K_U14, 
K_U15, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U20, K_U22, 

K_U23, 
K_U25, K_U27, 
K_U28, K_U29, 

K_U33, K_U34, K_U35. 
K_U36  

T1A_K01- T1A_K07 

Fizyka i fizyczne 
podstawy inżynierii 

środowiska 135 11 

Chemia  75 7 

Biologia z ochroną 
środowiska 210 19 

Materiałoznawstwo 
instalacyjne  30 4 

Nauki o Ziemi  105 12 

Informatyczne podstawy 
projektowania  75 6 

Melioracje  75 8 

Ochrona własności 
intelektualnej  15 2 

Kontrola środowiska  30 3 

Ogrzewnictwo, 
wentylacja i klimatyzacja  60 4 

Warsztaty komputerowe 30 3 

Mechanika płynów  45 4 

Budownictwo  135 11 
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Geometria wykreślna 
i grafika inżynierska  45 4 

Podstawy ekonomii 
i prawo inżynierii 

środowiska  75 3 

Systemy informacji 
przestrzennej 30 3 

Praktyki 160 4 

Przygotowanie pracy 
inżynierskiej   15 

Seminarium 90 4 

Pracownia inżynierska 60 -  

Moduł 4- zajęcia do wyboru 

Przedmioty do wyboru 120 8 8 

K_W07, K_W08 
K_W09,  
K_U09,  

T1A_K01- T1A_K07 

Moduł 5 – Rekultywacja terenów zdegradowanych- specjalizacja (do wyboru) 

Ocena jakości 
środowiska  60 4 

52 

K_W08, K_W10 
K_W11, K_W12 
K_W14, K_W15 
K_W16, K_W17 
K_W18, K_W19 
K_W21, K_W23 
K_W24, K_W25 
K_U01, K_U05 

K_U06, K_U09, K_U13, 
K_U14 

K_U19, K_U21 
K_U26, K_U30 
K_U32, K_U33 

T1A_K01- T1A_K07 

Rekultywacja 
i przetwarzanie odpadów  165 10 

Chemia 60 4 

Melioracje 60 7 

Technika cieplna  30 5 

Biologia  mikrobiologia 135 9 

Oceny oddziaływania na 
środowisko  60 5 

Technologie BAT  45 4 

Budownictwo  30 2 

Geodezja inżynierska  15 2 

Moduł 6 - Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie- specjalizacja (do wyboru) 

Wodociągi i kanalizacja  315 20 

52 

K_W01, K_W03 
K_W07, K_W08 

K_W13,  K_U14, K_W21, 
K_W22, K_W25 
K_U20, K_U24 
K_U29, K_U31 

K_U35,  
T1A_K01- T1A_K07 

Hydrologia  75 8 

Oczyszczanie ścieków 105 12 

Geologia i geotechnika  75 4 

Melioracja  75 6 

Zużycie wody 
w rolnictwie 15 2 
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Moduł 7 - Szkoleniowy 

Szkolenie biblioteczne         

Szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 

pracy         

Szkolenie w zakresie 
praw i obowiązków 

studenta         

 

 

 

Kierunek: Inżynieria środowiska 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma studiów: stacjonarne 

Liczba semestrów: 3 

Liczba punktów ECTS: 90 

 

Nazwa 
przedmiotu lub 

grupy 
przedmiotów 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Suma 
punktów 
ECTS dla 
modułu 

Odniesienie do symbolu 
kierunkowego efektu 

kształcenia 

Moduł 1- Ogólnouniwersyteckie 

Biblia – istota 
i rola w kulturze 

30 2 

4 

  

Katolicka nauka 
społeczna i myśl 
społeczna Jana 
Pawła II 

30 2 

Moduł 2 – Lektoraty 

Język obcy 
specjalistyczny 
B2+ 

60 4 

4 

K_U06, K_U08 

Moduł 3 – Obowiązkowe 

Statystyka 30 4 

63 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08,  K_W09, 
K_W10, K_W11, K_W12, 
K_W14, K_U01, K_U02, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U15, K_U16, K_U17,  
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, 
K_U22, K_U23, K_U24,  K_K01, 

Chemia 
środowiska  

60 10 

Planowanie 
przestrzenne  

90 12 

Systemy 
inżynierskie  

90 10 
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Przygotowanie 
pracy 
magisterskiej 

  20 K_K02, K_K03,  K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08 

Seminarium 60 3 

Pracownia 
magisterska 

120 4 

Moduł 4 - Rekultywacja terenów zdegradowanych – specjalizacja (do wyboru) 

Monitoring 
środowiska II sem 

45 3 

19 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W09, K_W11, 
K_W13,  K_W14, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, 
K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U20, K_U22, K_U24, K_K01, 
K_K02, K_K03,  K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08 

Zarządzanie 
środowiskiem  

30 4 

Unieszkodliwianie 
zanieczyszczeń 
chemicznych  

30 2 

Do wyboru  90 8 

Zajęcia terenowe  30 2 

Moduł 5 – Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie – specjalizacja (do wyboru) 

Monitoring wody 45 3 

19 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W06, K_W07, 
K_W09, K_W11, K_W12, 
K_W14, K_U01, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U20, K_U21, K_U22,  
K_U24, K_K01, K_K02, K_K03,  
K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, 
K_K08 

Zarządzanie 
środowiskiem  

30 4 

Teoria 
przepływów  

30 2 

 Do wyboru  90 8 

Zajęcia terenowe  30 2 

 

Efekty kształcenia dla: 
- przedmiotów misyjnych (moduł 1) zostały określone w Uchwale Senatu z dnia 12 
kwietnia 2012r. 
- przedmiotu Przedsiębiorczość (moduł 1) zostały określone w Uchwale Senatu 
z dnia 22 lutego 2018r. 
- przedmiotu Wychowanie fizyczne zostały określone w Uchwale Senatu z dnia 18 
grudnia 2014r. 
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2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym 

przeprowadzana jest ocena. 
 

Obsada zajęć na kierunku Inżynieria środowiska (studia stacjonarne I stopnia) 

na rok 2018/2019 

ROK I  

Lp. Nazwa Przedmiotu 

Semestr 

Prowadzący 

I II 

Liczba 
godz. 

w sem. 

Forma 
zal.  

 
Punkty 

ECTS 

Liczba 
godz. 

w sem. 

Forma 
zal.  

 Punkty 
ECTS 

Wykłady obowiązkowe 

1. Matematyka       45 E 8 dr Volodymyr Popovych 

2. Fizyka 15 Zbo 4 15 E 3 dr Taras Kavetskyy 

3. Chemia 15 Zbo 4 15 E 3 Prof. Barbara Marczewska 

4. Biologia i ekologia 30 E 4       dr Sylwia Terpiłowska 

5. Ochrona środowiska       15 Z 3 Prof. Barbara Marczewska 

6. 
Gleboznawstwo 
i rekultywacja  

15 Z 4 
      

Prof. Alicja Księżopolska 

7. Materiałoznawstwo       15 E 4 dr Volodymyr Levitskyy 

8. Nauki o Ziemi 15 E 4       Prof. Małgorzata Gonera 

9. 
Informatyczne podstawy 

projektowania 
15 Zbo 3 15 Z 3 dr inż. Witold Adamowski 

10. Melioracje I       15 E 4 Prof. Małgorzata Gonera 

11. Historia Filozofii       45 E 3 dr hab. Anna Palusińska 

Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe 

1. Fizyka (laboratorium)       45 Z   dr Volodymyr Popovych 

2. Chemia (laboratorium) 30 Z   15 Z   dr Rafał Kuzioła 

3. 
Biologia i ekologia 

(laboratorium) 
30 Z         mgr Katarzyna Czarnek 

4. 
Ochrona środowiska 

(laboratorium) 
      15 Z   Prof. Alicja Księżopolska 

5. 
Nauki o Ziemi 
(laboratorium) 

15 Z         Prof. Małgorzata Gonera 

6. 
Gleboznawstwo 
i rekultywacja 
(laboratorium) 

15 Z         Prof. Alicja Księżopolska 

7. 
Materiałoznawstwo 

(laboratorium) 
      15 Z   mgr Anna Gronba-Chyła 

8. 
Informatyczne podstawy 

projektowania 
(laboratorium) 

15 Z   30 Z   mgr inż. Ewa Hołota 
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ROK II  

Lp. Nazwa Przedmiotu 

Semestr 

Prowadzący 
III IV 

Liczba 
godz. 

w sem. 

Forma 
zal.  

 
Punkty 

ECTS 

Liczba 
godz. w 

sem. 

Forma 
zal.  

 
Punkty 

ECTS 

Wykłady obowiązkowe 

1. Ochrona atmosfery 15 E 3       Prof. Barbara Marczewska 

2. Mechanika płynów 15 E 4       prof. Volodymyr Cherniuk 

4. 
Mechanika 

i wytrzymałość 
materiałów 

      15 E 5 dr Taras Kavetskyy 

5. 
Budownictwo 

konstrukcje inżynierskie 
15 Zbo   15 E 6 dr inż. Franciszek Świtała 

6. Hydrologia  15 E 4       Prof. Małgorzata Gonera 

7. 
Geometria wykreślna 
i grafika inżynierska 

15 Z 4       dr inż. Franciszek Świtała 

8. Gospodarka odpadami 15 Z 4       Prof. Tomasz Białopiotrowicz 

9. Etyka 30 E 2       dr hab. Antoni Kłos 

10. 
Termodynamika 

techniczna 
30 E 4       Prof. Tomasz Białopiotrowicz 

11. Biologia środowiska 15 E 4       dr Sylwia Terpiłowska 

12. Logika       15 E 1 dr Anna Kozanecka – Dymek 

Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe 

1. 
Ochrona atmosfery 

(laboratorium) 
15 Z         dr Agnieszka Kramek 

9. 
Melioracje I 

(laboratorium) 
  15 Z   Prof. Małgorzata Gonera 

Ćwiczenia 

1. Matematyka        45 Z   dr Volodymyr Popovych 

Konwersatoria 

1 
Ochrona własności 

intelektualnej 
(konwersatorium) 

15 Z 2       dr Sylwia Terpiłowska 

Warsztaty 

1. Przedsiębiorczość       30 Z 2 dr Beata Piasny 

Wychowanie fizyczne 

1 Wychowanie fizyczne 30 Zbo   30 Zbo   mgr Iwona Ludian 

Lektoraty  

1 
Język obcy nowożytny 

(lektorat B2) 
30 Z 1 30 Z 1   
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2. 
Mechanika płynów 

(laboratorium) 
30 Z         prof.. Volodymyr Cherniuk 

3. 

Mechanika 
i wytrzymałość 

materiałów 
(laboratorium) 

      15 Z   dr Taras Kavetskyy 

4. 

Budownictwo 
i konstrukcje 
inżynierskie 

(laboratorium) 

15 Z         dr inż. Franciszek Świtała 

5. 
Budownictwo 
i konstrukcje 

inżynierskie (warsztaty) 
30 Z   30 Z   dr inż. Franciszek Świtała 

6. 
Gospodarka odpadami 

(laboratorium) 
30 Z         mgr Katarzyna Grąz 

7. 
Hydrologia 

(laboratorium) 
30 Z         Prof. Małgorzata Gonera 

8. 
Geometria wykreślna 
i grafika inżynierska 

(warsztaty) 
15 Z   15 Z   mgr inż. Ewa Hołota 

9. 
Termodynamika 

techniczna (warsztaty)     
  30 Z   dr Volodymyr Popovych 

10. 
Biologia środowiska 

(laboratorium) 
30 Z         mgr Katarzyna Czarnek 

Ćwiczenia (1 grupa) 

1. Logika        15 Z 1 dr Anna Kozanecka – Dymek 

Specjalizacja: Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie 
Wykłady dla specjalizacji 

1. Wodociągi       30 E 4 Prof. Volodymir Cherniuk 

2. 
Sieci i instalacje 

sanitarne  
      30 Z 4 dr inż. Witold Adamowski 

3. Bilanse wodne       30 E 4 dr Marek Jelonek 

Konwersatorium 

1. 
Zużycie wody w 

rolnictwie 
      15 Z 2 Prof. Małgorzata Gonera 

Zajęcia laboratoryjne dla specjalizacji 

1. 
Wodociągi 

(laboratorium) 
      30 Z   Prof. Volodymir Cherniuk 

2. 
Sieci i instalacje 

sanitarne (warsztaty) 
      30 Z   mgr inż. Ewa Hołota 

3. 
Bilanse wodne 

(warsztaty) 
      30 Z   mgr Robert Stachyra 

Lektoraty 

1. 
Język obcy nowożytny 

(lektorat) 
30 Z 1 30 E 3   
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ROK III 

Lp. Nazwa Przedmiotu 

Semestr 

Prowadzący 
V VI 

Liczba 
godz. 

w sem. 

Forma 
zal.  

 
Punkty 

ECTS 

Liczba 
godz. w 

sem. 

Forma 
zal.  

 Punkty 
ECTS 

Wykłady obowiązkowe 

1. 
Ogrzewnictwo, 

wentylacja 
i klimatyzacja 

30 Z 4       dr inż. Witold Adamowski 

2. 
Technologia 
informacyjna 

15 E 3       dr Agnieszka Kramek 

3. 
Systemy informacji 

przestrzennej 
15 Zbo   15 Z 3 dr Marek Jelonek 

4. 
Mikrobiologia ogólna 

z elementami 
technicznej 

30 E 8       dr Sylwia Terpiłowska 

Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe 

1. 

Ogrzewnictwo, 
wentylacja 

i klimatyzacja 
(warsztaty) 

30 Z         mgr inż. Ewa Hołota 

2. 
Technologia 
informacyjna 

(laboratorium) 
15 Z         dr Agnieszka Kramek 

3. 

Mikrobiologia ogólna 
z elementami 
technicznej 

(laboratorium) 

45 Z         mgr Katarzyna Czarnek 

Seminarium obowiązkowe 

1. Seminarium 30 Zbo   30 Zbo   dr Sylwia Terpiłowska 

Przedmioty do wyboru ( 2 do wyboru, 1 w każdym semestrze) 

1. Podstawy toksykologii 30 Z 2       dr Agnieszka Kramek 

2. 

Mikrobiologia, higiena, 
środowisko- 

bezpieczeństwo 
i jakość w praktyce 

przemysłowej 

30 Z 2       dr Sylwia Terpiłowska 

3. 
Długoterminowe 

trendy zmian 
środowiska 

30 Z 2       Prof. Volodymir Cherniuk 

4. 
Chemia produktów 

naturalnych 
      30 Z 2 dr inż. Ewelina Grabias 

5. Chemia fizyczna       30 Z 2 prof. Tomasz Białopiotrowicz 
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Specjalizacja: Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie 
Wykłady dla specjalizacji 

1. Kanalizacja       30 E 3 dr inż Witold Adamowski 

2. 
Hydrologia terenów 

zurbanizowanych 
      15 Z 4 Prof. Volodymir Cherniuk 

3. 
Urządzenia do 

oczyszczania wody 
15 Z 3       Prof. Volodymir Cherniuk 

4. 
Instalacje 

wodociągowo-
kanalizacyjne  

30 E 3       dr inż Witold Adamowski 

5. 
Technologia 

uzdatniania wody 
15 E 3       

Prof. Grażyna Mazurkiewicz – 
Boroń 

6. 

Technologia 
oczyszczania ścieków 

i unieszkodliwiania 
odpadów 

      30 E 7 Prof. Tomasz Białopiotrowicz 

7. 
Podstawy geologii 

i geotechniki 
30 E 4       Prof. Alicja Księżopolska 

8. 
Odwodnienia 
i nawodnienia 

15 Zbo   15 E 6 dr Marek Jelonek 

9. 
Gospodarka wodna 

i ściekowa w zakładach 
przemysłowych 

      30 Z 5 
Prof. Grażyna Mazurkiewicz – 

Boroń 

Zajęcia laboratoryjne dla specjalizacji 

1. 
Kanalizacja 

(laboratorium)       
30 Z   mgr inż. Ewa Hołota 

2. 

Instalacje 
wodociągowo – 

kanalizacyjne 
(warsztaty) 

30 Z         mgr inż. Ewa Hołota 

3. 
Technologia 

uzdatniania wody 
(laboratorium) 

15 Z         mgr Robert Stachyra 

4. 

Technologia 
oczyszczania ścieków 

i unieszkodliwiania 
odpadów (warsztaty) 

      45 Z 

  

mgr Anna Gronba – Chyła 

5. 
Podstawy geologii 

i geotechniki 
(laboratorium) 

15 Z   30 Z   Prof. Alicja Księżopolska 

6. 
Urządzenia do 

oczyszczania wody 
(warsztaty) 

30 Z         dr inż Witold Adamowski 

7. 
Odwodnienia 
i nawodnienia 
(laboratorium) 

15 Zbo   30 Z   mgr Robert Stachyra 
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ROK IV 

Lp. Nazwa Przedmiotu 

Semestr 

Prowadzący 
VII 

Liczba godz. w 
sem. 

Forma zal.   Punkty ECTS 

Wykłady obowiązkowe 

1. 
Ekonomika inżynierii 

środowiska 
15 E 1 dr Agnieszka Kramek 

2. Elementy prawa 30 E 1 Prof. Leszek Ćwikła 

3. 
Ochrona środowiska 

pracy 
15 E 1 dr Artur Lis 

Ćwiczenia obowiązkowe  

1. 
Ekonomika inżynierii 

środowiska 
15 Z   dr Agnieszka Kramek 

Seminarium i pracownie obowiązkowe 

1. 
Seminarium 
inżynierskie 

30 Zbo 4 dr Marek Jelonek 

2. 
Seminarium 
inżynierskie 

30 Zbo 4 Prof. Alicja Księżopolska 

4. Pracownia inżynierska 60 Z   mgr Robert Stachyra 

5. Pracownia inżynierska 60 Z   Prof. Alicja Księżopolska 

Przygotowanie pracy inżynierskiej 

1. 
Przygotowanie pracy 

inżynierskiej 
 -  Zbo 15 dr Marek Jelonek 

2. 
Przygotowanie pracy 

inżynierskiej 
 -  Zbo 15 Prof. Alicja Księżopolska 

Praktyki 

1. Praktyki 160 Zbo 4 mgr Katarzyna Grąz 

Przedmioty do wyboru (2 do wyboru) 

1. Geochemia  30 Z 2 Prof. Andrzej Kuczumow 

2. 
Elektrochemia 
w badaniach 
środowiska  

30 Z 2 Prof. Barbara Marczewska 

3. Mała czy duża retencja 30 Z 2 
Prof. Grażyna Mazurkiewicz – 

Boroń 

4. 
Biotechnologia 

w inżynierii środowiska 
30 Z 2 dr Sylwia Terpiłowska 
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Obsada zajęć na kierunku Inżynieria środowiska (studia stacjonarne II stopnia) 

na rok 2018/2019 

Lp. Nazwa przedmiotu 

semestr 

Prowadzący 
I 

Liczba godz. 
w sem. 

Forma zal. Punkty ECTS 

Wykłady obowiązkowe 

1 Statystyka 15 E 5 dr inż. Witold Adamowska 

2 Chemia środowiska 15 E 4 dr Agnieszka Kramek 

3 
Alternatywne źródła 
energii 

15 E 4 dr inż. Franciszek Świtała 

4 

Technologie 
proekologiczne 

15 Z 3 Prof. Małgorzata Gonera 

5 

Planowanie 
przestrzenne 

15 Z 5 dr Marek Jelonek 

6 

Chemia analityczna 
środowiska II 

15 E 5 Prof. Barbara Marczewska 

7 

Biblia – istota i rola 
w kulturze 

30 E 2 Ks. Prof. Roman Sieroń 

8 

Katolicka nauka 
społeczna i myśl 
społeczna Jana Pawła 
II 

30 E 2 Ks. Prof. Roman Sieroń 

Zajęcia warsztatowe obowiązkowe (2 grupy) 

1 Statystyka  15 Z   dr hab. Alicja Księżopolska 

2 
Planowanie 
przestrzenne 

15 Z   dr Marek Jelonek 

Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe (2 grupy) 

1 Chemia środowiska 15 Z   dr Agnieszka Kramek 

2 
Alternatywne źródła 
energii  

15 Z 
  

mgr Anna Gronba-Chyła 

3 
Technologie 
proekologiczne  

15 Z 
  

Prof. Małgorzata Gonera 

4 
Chemia analityczna 
środowiska II  

15 Z   dr Rafał Kuzioła 
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Lp. 
  
  

Nazwa przedmiotu 
  
  

Semestr 

Prowadzący 
  

  

II III 

Liczba 
godz. 

w sem. 
Forma 

zal.  

 
Punkty 

ECTS 

Liczba 
godz. 

w sem. 
Forma 

zal. 

 
Punkty 

ECTS 

Wykłady obowiązkowe 

1 

Niezawodność 
i bezpieczeństwo 
systemów 
inżynierskich 

15 E 4       dr inż. Witold Adamowski 

2 

Automatyka, 
sterowanie oraz 
eksploatacja urządzeń 
technicznych 

15 Z 4       dr inż. Franciszek Świtała 

3 

Technologia 
i organizacja robót 
instalacyjnych  

      15 E 2 dr inż. Witold Adamowski 

Zajęcia warsztatowe obowiązkowe 

1 

Niezawodność 
i bezpieczeństwo 
systemów 
inżynierskich 

15 Z 

  

      dr inż. Witold Adamowski 

2 

Automatyka, 
sterowanie oraz 
eksploatacja urządzeń 
technicznych  

15 Z 

  

      dr inż. Franciszek Świtała 

3 

Technologia 
i organizacja robót 
instalacyjnych 

    

  

15 Z 

  

mgr inż. Ewa Hołota 

Lektoraty 

1 
Język obcy 
specjalistyczny B2+  30 Z 1 30 Zbo 3 

  

Specjalizacja: Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie 
Wykłady dla specjalizacji 

1 
Monitoring wody 15 Z 3 

      
Prof. Grażyna Mazurkiewicz – 
Boroń 

2 
Zarządzanie 
środowiskiem wodnym 

15 Z 4 
      

dr Marek Jelonek 

3 Teoria przepływów 15 E 2       Prof. Volodymyr Cherniuk 

Wykłady 2 do wyboru (wraz z zajęciami laboratoryjnymi) 

1 Oceny 
mikrobiologicznego 
skażenia wód 

15 E 4 

      

dr Sylwia Terpiłowska 

2 Toksykologia 
środowiska 

15 E 4 
      

dr Sylwia Terpiłowska 

3 Zasoby i ochrona wód 15 E 4       Prof. Małgorzata Gonera 
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Zajęcia laboratoryjne- obowiązkowe (2 grupy) 

1 Monitoring wody 30 Z         dr Agnieszka Kramek 

2 

Zarządzanie 
środowiskiem wodnym 
(warsztat) 

15 Z   

      

dr Marek Jelonek 

3 
Teoria przepływów 
(warsztat) 

15 Z   
    

  Prof. Volodymir Cherniuk 

Zajęcia laboratoryjne-2 do wyboru (2 grupy) 

1 
Toksykologia 
środowiska  

30 Z   
      

mgr Katarzyna Czarnek 

2 

Oceny 
mikrobiologicznego 
skażenia wód  

30 Z   

      

mgr Katarzyna Czarnek 

3 
Zasoby i ochrona wód  30 Z   

      
Prof. Grażyna Mazurkiewicz – 
Boroń 

Zajęcia obowiązkowe 

1 Zajęcia terenowe       30 Z 2 dr Marek Jelonek 

Seminaria i pracownia magisterska (3 grupy) 

1 
Seminarium 
magisterskie  

30 Z 2 30 Z 1 Prof. Tomasz Białopiotrowicz 

2 
Seminarium 
magisterskie  

30 Z 2 30 Z 1 Prof. Barbara Marczewska 

3 
Seminarium 
magisterskie  

30 Z 2 30 Z 1 Prof. Grażyna Mazurkiewicz 
– Boroń 

4 Pracownia magisterska 60 Z 2 60 Z 2 mgr Katarzyna Grąz 

5 Pracownia magisterska 60 Z 2 60 Z 2 dr Rafał Kuzioła 

6 Pracownia magisterska 60 Z 2 60 Z 2 mgr Robert Stachyra 

7 
Przygotowanie pracy 
magisterskiej 

   - Zbo 20 Prof. Tomasz Białopiotrowicz 

8 
Przygotowanie pracy 
magisterskiej 

   - Zbo 20 Prof. Barbara Marczewska 

9 
Przygotowanie pracy 
magisterskiej 

   - Zbo 20 Prof. Grażyna Mazurkiewicz 
– Boroń 
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3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla 

każdego z poziomów studiów. 

 

dzień rok  godzina przedmiot prowadzący 
typ 

zajęć  grupa sala uwagi 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopnia 

poniedziałek I 11,40 – 12,25 Chemia prof. B.Marczewska wykład   15 IŚ   

poniedziałek I 12,30 – 13,15 Ochrona środowiska prof. B.Marczewska wykład   15 IŚ   

poniedziałek I  13,20 – 14,05 Ochrona środowiska prof. A.Księżopolska lab 1 2.10 IŚ   

poniedziałek I 14,10 - 14,55 Melioracje prof. M.Gonera wykład   28 IŚ   

poniedziałek I 15,00 - 15,45 Melioracje prof. M.Gonera lab 1 28 IŚ   

poniedziałek I  15,50 – 18,15 Chemia dr R.Kuzioła lab 1 0.8 IŚ 5x od 25II 

wtorek I 15,00 – 15,45 
Informatyczne podstawy 
projektowania dr inż. W.Adamowski wykład   410 IM   

wtorek I 15,50 – 16,35 Materiałoznawstwo mgr A.Gronba-Chyła lab 1 202 IM   

środa I 13,20 – 18,15 Historia filozofii dr hab. A.Palusińska wykład   28 IŚ co 2 tyg. Od 27II 

czwartek I 8,20 - 9,55 Język angielski mgr B.Piwowar lekt 313 22 IŚ   

czwartek I 10,00 – 11,35 
Informatyczne podstawy 
projektowania mgr inż. E.Hołota lab 1 19 IŚ   

czwartek I 11,40 – 13,15 Materiałoznawstwo prof. V.Levytskyi wykład   308 IM 

21II, 7III, 21III, 
11IV, 25IV, 9V, 13 
VI 

czwartek I 16,40 – 17,25 Materiałoznawstwo prof. V.Levytskyi wykład   308 IM 21II 

piątek I 15,00 – 17,25 Fizyka dr T.Kavetskyy wykład   211 IM 
8III, 5IV, 26IV, 
24V, 7VI 

                  

poniedziałek II 7,30 – 10,45 Wodociągi prof. V. Cherniuk lab 1 22 IŚ 
25II, 18III, 1IV, 
15IV, 29IV, 20V 
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poniedziałek II 8,20 – 10,45 Wodociągi prof. V. Cherniuk lab 1 22 IŚ 3VI 

poniedziałek II 10,50 – 12,25 Bilanse wodne mgr R.Stachyra warszt   20 IŚ   

poniedziałek II 14,10 – 15,45 Wodociągi prof. V. Cherniuk wykład   22 IŚ 25II, 18III, 1IV 

poniedziałek II 15,50 – 16,35 
Zużycie wody 
w rolnictwie prof. M.Gonera konw   28 IŚ   

wtorek II 9,10 – 10,45 Bilanse wodne dr M.Jelonek wykład   22 IŚ co 2 tyg. Od 5III 

wtorek II 10,00 – 11,35 Bilanse wodne dr M.Jelonek wykład   22 IŚ Co 2 tyg od 26II 

wtorek II 10,50 -11,35 Logika dr A.Kozanecka – Dymek wykład   15 IŚ co 2 tyg. Od 5III 

wtorek II 11,40 - 12,25 Logika dr A.Kozanecka – Dymek ćw   15 IŚ co 2 tyg. Od 5III 

wtorek II 12,30 -13,15 Logika dr A.Kozanecka – Dymek wykład   15 IŚ co 2 tyg. Od 5III 

wtorek II 13,20 - 14,05 Logika dr A.Kozanecka – Dymek ćw   15 IŚ co 2 tyg. Od 5III 

wtorek II 14,10 - 15,45 Język angielski mgr B.Piwowar lekt 235 2.6 IŚ   

wtorek II 15,50 – 17,25 Język angielski mgr B.Piwowar lekt 238 2.6 IŚ   

środa II 8,20 - 9,55 
Sieci i instalacje 
sanitarne dr inż. W.Adamowski wykład   211 IM   

środa II 10,00 - 13,15 Język niemiecki mgr I.Fijołek lekt 40 28 IŚ co 2 tyg. od 27II 

czwartek II 8,20 – 10,45 

Mechanika 
i wytrzymałość 
materiałów dr T.Kavetskyy wykład   211 IM 

7III, 4IV, 25IV, 
23V, 6VI 

czwartek II 8,20 – 10,50 Wodociągi prof. V. Cherniuk wykład   15 IŚ 13VI 

czwartek II 10,50 – 11,35 

Budownictwo 
i konstrukcje 
inżynierskie dr inż. F.Świtała wykład   1.6 IŚ   

czwartek II 11,40 – 13,15 

Budownictwo 
i konstrukcje 
inżynierskie dr inż. F.Świtała warszt   1.6 IŚ   

czwartek II 13,20 – 14,55 
Geometria wykreślna 
i grafika inż mgr inż. E.Hołota warszt 1 1.6 IŚ co 2 tyg od 21II 

czwartek II 13,20 – 14,55 
Geometria wykreślna 
i grafika inż mgr inż. E.Hołota warszt 2 1.6 IŚ co 2 tyg od 28II 
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czwartek II 15,00 - 16,35 
Sieci i instalacje 
sanitarne mgr inż. E.Hołota warszt 1 19 IŚ   

czwartek II 15,50 - 18,15 

Mechanika 
i wytrzymałość 
materiałów dr T.Kavetskyy lab 2 211 IM 

7III, 4IV, 25IV, 
23V, 6VI 

piątek II 7,30 – 9,55 

Mechanika 
i wytrzymałość 
materiałów dr T.Kavetskyy lab 1 211 IM 

8III, 5IV, 26IV, 
24V, 7VI 

piątek II 8,20 – 9,55 
Sieci i instalacje 
sanitarne mgr inż. E.Hołota warszt 2 19 IŚ   

piątek II 10,00 – 12,25 Wodociągi prof. V. Cherniuk wykład   15 IŚ 

22II, 15III, 29III, 
12IV, 26IV, 17V, 
31V, 14VI 

piątek II 12,30 - 15,45 Wodociągi prof. V. Cherniuk lab 2 28 IŚ 
22II, 15III, 29III, 
12IV, 26IV, 17V 

piątek II 12,30 – 14,55 Wodociągi prof. V. Cherniuk lab 2 28 IŚ 31V, 14VI 

                  

poniedziałek III 8,20 - 9,55 
Odwodnienia 
i nawodnienia mgr R.Stachyra lab   20 IŚ 

25II, 18III, 8IV, 
20V 

poniedziałek III 10,00 - 14,55 Seminarium dr S.Terpiłowska     2.13 IŚ 
25II, 18III, 8IV, 
20V, 3VI 

poniedziałek III 11,40 - 13,15 
Podstawy geologii 
i geotechniki prof. A.Księżopolska lab   2.10 IŚ 

10razy bez 25II, 
18III, 8IV, 20V, 3VI 

poniedziałek III 12,30 - 14,05 
Odwodnienia 
i nawodnienia mgr R.Stachyra lab   20 IŚ 

10razy bez 25II, 
18III, 8IV, 20V, 3VI 

poniedziałek III 15,50 - 17,25 
Podstawy geologii 
i geotechniki prof. A.Księżopolska lab   2.10 IŚ 

25II, 18III, 8IV, 
20V, 3VI 

wtorek III 10,00 – 11,35 
Gospodarka wodna 
i ściekowa w zakł. przem 

prof. G.Mazurkiewicz-
Boroń wykład   28 IŚ   
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wtorek III 11,40 – 12,25 
Hydrologia terenów 
zurbanizowanych dr M.Jelonek wykład   22 IŚ   

wtorek III 12,30 – 13,15 
Odwodnienia 
i nawodnienia dr M.Jelonek wykład   22 IŚ   

wtorek III 13,20 – 14,05 
Systemy informacji 
przestrzennej dr M.Jelonek wykład   22 IŚ   

wtorek III 14,10 - 15,45 Chemia fizyczna prof. T.Białopiotrowicz wykład   409 IM   

wtorek III 15,50 – 17,25 Kanalizacja dr inż. W.Adamowski wykład   409 IM   

środa III 8,20 – 9,55 

Technologia 
oczyszczania ścieków 
i unieszkodliwiania 
odpadów prof. T.Białopiotrowicz wykład   409 IM   

czwartek III 15,50 – 18,15 

Technologia 
oczyszczania ścieków 
i unieszkodliwiania 
odpadów mgr A.Gronba-Chyła lab   309 IM   

piątek III 10,00 – 11,35 Kanalizacja mgr inż. E.Hołota lab   19 IŚ   

                  

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA II stopnia 

poniedziałek I 8,20 – 9,05 
Technologie 
proekologiczne prof. M.Gonera wykład   28 IŚ   

poniedziałek I 9,10 – 9,55 
Technologie 
proekologiczne prof. M.Gonera lab 1 28 IŚ   

poniedziałek I 10,00 – 10,45 
Technologie 
proekologiczne prof. M.Gonera lab 2 28 IŚ   

poniedziałek I 10,50 -12,25 
Biblia – istota i rola 
w kulturze Ks. prof. R. Sieroń wykład   001 IM   

poniedziałek I 13,20 – 14,05 
Chemia analityczna 
środowiska prof. B.Marczewska wykład   15 IŚ   
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poniedziałek I 14,10 – 15,45 
Chemia analityczna 
środowiska dr R.Kuzioła lab 1 1.1 IŚ co 2 tyg. od 25II 

poniedziałek I 14,10 - 15,45 
Chemia analityczna 
środowiska dr R.Kuzioła lab 2 1.1 IŚ co 2 tyg. od 04III 

poniedziałek I 14,10 – 15,45 Statystyka prof. A.Księżopolska lab 1 2.10 IŚ co 2 tyg. od 04III 

poniedziałek I 14,10 – 15,45 Statystyka prof. A.Księżopolska lab 2 2.10 IŚ co 2 tyg. od 25II 

wtorek I 14,10 -14,55 
Planowanie 
przestrzenne dr M.Jelonek wykład   19 IŚ   

wtorek I 15,00 – 15,45 
Planowanie 
przestrzenne dr M.Jelonek warszt 1 19 IŚ   

wtorek I 15,45 - 16,35 
Planowanie 
przestrzenne dr M.Jelonek warszt 2 19 IŚ   

wtorek I 16,40 - 18,15 
Alternatywne źródła 
energii mgr A.Gronba-Chyła lab 1 202 IM co 2 tyg. od 26II 

wtorek I 16,40 - 18,15 
Alternatywne źródła 
energii mgr A.Gronba-Chyła lab 2 202 IM co 2 tyg. od 05III 

środa I 9,10 – 9,55 Chemia środowiska dr A.Kramek wykład   20 IŚ   

środa I 10,00 – 11,35 Chemia środowiska dr A.Kramek lab 1 20 IŚ co 2 tyg. od 20II 

środa I 10,00 – 11,35 Chemia środowiska dr A.Kramek lab 2 20 IŚ co 2 tyg. od 27II 

środa I 11,40 – 12,25 Statystyka dr inż. W.Adamowski wykład   15 IŚ   

środa I 12,30 - 14,05 
Katolicka nauka 
społeczna Ks. prof. R. Sieroń wykład   15 IŚ   

czwartek I 13,20 – 14,55 
Alternatywne źródła 
energii dr inż. F.Świtała wykład   22 IŚ Co 2 tyg od 28II 

                  

poniedziałek II 10,50 – 14,05 Pracownia magisterska dr R.Kuzioła prac   1.1 IŚ   

poniedziałek II 14,10 – 15,45 Seminarium prof. B.Marczewska sem   20 IŚ   

wtorek II 10,00 – 11,35 Pracownia magisterska mgr R.Stachyra prac   1.9 IŚ   

wtorek II 10,50 – 14,05 Pracownia magisterska mgr K. Grąz prac   402 IM   

wtorek II 11,40 – 13,15 Pracownia magisterska prof. G.Mazurkiewicz- prac   1.9 IŚ   



81 

Boroń 

wtorek II 13,20 – 14,55 Seminarium 
prof. G.Mazurkiewicz-
Boroń sem   28 IŚ   

środa II 10,00 – 11,35 Seminarium prof. T.Białopiotrowicz sem   202 IM   

środa II 12,30 – 13,15 

Technologia 
i organizacja robót 
instalacyjnych dr inż. W.Adamowski wykład   211 IM   

czwartek II 10,00 – 11,35 Język angielski mgr D.Nowak lekt 324 28 IŚ   

czwartek II 11,40 – 13,15 

Technologia 
i organizacja robót 
instalacyjnych mgr inż. E.Hołota warszt 1 19 IŚ co 2 tyg. od 21II 

czwartek II 11,40 – 13,15 

Technologia 
i organizacja robót 
instalacyjnych mgr inż. E.Hołota warszt 2 19 IŚ co 2 tyg. od 28II 
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4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub 

grupy zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 oraz opiekunów prac dyplomowych, 

sporządzoną wg następującego wzoru: 

Witold Adamowski, dr inż. 

2012 - stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,  
w specjalności wodociągi i kanalizacja, Politechnika Świętokrzyska 

Informatyczne podstawy projektowania, wykład (30 godz. ) 
Statystyka, wykład (30 godz.) 
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, wykład (30 godz.) 
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, wykład (15 godz.) 
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wykład (30 godz.) 
Sieci i instalacje sanitarne, wykład (60 godz.) 
Kanalizacja, wykład (60 godz.) 
Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, wykład (60 godz.)  
Technologia i organizacja robót instalacyjnych, wykład (30 godz.) 
Dorobek obejmuje działania badawcze i publikacyjne w zakresie systemów informacji 
przestrzennej,  systemów pomiarowych w zakresie inżynierii środowiska, modelowania 
hydrodynamicznego, infrastruktury krytycznej i systemów bezpieczeństwa infrastruktury 
krytycznej w zakresie systemów sieci hydraulicznych. Wspólne z profesorem Tomaszem 
Białopiotrowiczem prowadzenie badań w zakresie samodiagnozujących się systemów 
hydraulicznych i opracowywanie efektów pośrednich badań np. w zakresie budowy zestawu 
adaptacyjnego do automatycznej obsługi i określania nastawów sieciowej armatury 
regulacyjnej.   
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
2010 - współautorstwo w definiowaniu wymogów oraz w procesie budowy i odbiorach 
kompleksowych matematycznych modeli hydrodynamicznych sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej  dla MPWiK w m. st. Warszawie S.A.  
Czynne uczestnictwo, w większości w roli prelegenta w przeszło dwudziestu konferencjach 
naukowych, w dużej części o zasięgu międzynarodowym (Austria, Niemcy, Ukraina, USA).  
Autorstwo i współautorstwo w około dwudziestu publikacjach naukowych.  
 
2017 - nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznana przez 
Rektora Kul.  
Zakwalifikowanie się i uczestnictwo w prestiżowej konferencji Defence Techconnect, Tampa FL, 
USA. 
 
Wykaz publikacji i patentów: 

1. „Multiplicative cascade models for fine spatial downscaling of rainfall: parameterization 
with rain gauge data”, Witold Adamowski, David Rupp, Paweł Licznar, Marcin 
Leśniewski – HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 8, 7261-7291, 
doi:10.5194/hessd-8-7261-2011, ISSN 1027-5606, 2011. 

2. “Variability in the microcanonical cascades parameters among gauges of urban 
precipitation monitoring network”, Witold Adamowski, Paweł Licznar, David Rupp, –  
GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS, Vol. 15, EGU2013-PREVIEW, 2013, EGU General 
Assembly 2013, ISSN 1607-7962 (1029-70060), 2013 
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3. “Precipitation variability within an urban monitoring network in terms of 
microcanonical cascade generators”, Witold Adamowski, Paweł Licznar, Carlo De 
Michele – HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, Hydrol. Earth Syst. Sci., 19, 485-
506, 2015, doi:10.5194/hess-19-485-2015, ISSN 1027-5606, 2015. 

4. "Hydraulic network systems - are they really protected from terrorist attacks?", Witold 
Adamowski, Tomasz Białopiotrowicz, artykuł przyjęty do recenzji przez redakcję Elsevier 
do publikacji w International Journal of Critical Infrastructure Protection. “Na co, my 
Polacy, jesteśmy przygotowani?” – Witold Adamowski, Wydawnictwo Seidel-Przywecki 
, FORUM EKSPLOATATORA nr 72 3/2014, ISSN 1640-8624, 2014. 

5. „Znaczenie niepewności pomiarów w sieci kanalizacyjnej dla potrzeb modelowania 
matematycznego”, Witold Adamowski, Paweł Licznar, Marcin Leśniewski – 
wydawnictwo Abrys, materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej WODY 
OPADOWE – ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE I TECHNICZNE, 2012 r. 

6. "Bezpieczeństwo i ochrona systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie zagrożeń 
dywersyjnych  
i terrorystycznych" – monografia “Gospodarka komunalna - nowe rozwiązania 
i technologie.”, Wydawnictwo Seidel-Przywecki i Wschodni Klaster Komunalny, str. 267, 
ISBN 978-83-60956-42-7, 2015.   

7. “Podatność wybranej infrastruktury podziemnej na zagrożenia terrorystyczne 
i dywersyjne”, Witold Adamowski – TECHNOLOGIA WODY 3/2016, zeszyt nr 47, str. 10-
16, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, ISSN 2080-1467, 2016.  

8. "Kryteria optymalizacji definiowania nowych zagrożeń: analiza przypadku infrastruktury 
podziemnej jako czynnika śmierci masowej", Witold Adamowski, Tomasz 
Białopiotrowicz, monografia BEZPIECZEŃSTWO EUROPY, BEZPIECZEŃSTWO POLSKI, t. 5: 
Metamorfozy bezpieczeństwa. Teraźniejszość i przeszłość, str. 115-128, ISBN: 978-83-
227-9023-6, Lublin 2017. 

9. "Infrastruktura krytyczna – metody prowadzenia terroru i dywersji na obiektach 
o znaczeniu strategicznym dla państwa", Witold Adamowski, Tomasz Białopiotrowicz, 
Wydawnictwo BP, monografia  BEZPIECZEŃSTWO  PORTÓW MORSKICH I LOTNICZYCH, 
str. 330-340, ISBN: 978-83-65763-08-2, Gdynia 2017. 

10. "Infrastruktura krytyczna w Polsce potencjalną ofiarą wojny hybrydowej" Witold 
Adamowski, TECHNOLOGIA WODY 4/2018, zeszyt nr 60, str. 50-55, Wydawnictwo 
Seidel-Przywecki, ISSN 2080-1467, 2018.  

 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
Członek zespołu realizującego grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, 
2011/03/B/ST10/06338 - „Przestrzenno-czasowa analiza i modelowanie miejskiego pola 
opadowego”. 

Nauczyciel akademicki od 2014 r. z doświadczeniem w prowadzeniu różnych typów zajęć 
dydaktycznych z przedmiotów technicznych i społecznych. 
Przygotowanie recenzji prac dyplomowych, opracowanie zestawu pytań egzaminacyjnych oraz 
czynny udział w składzie komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminu dyplomowego studentów 
studiów I stopnia, kierunku inżynieria środowiska. 
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Opracowanie zestawu pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy studentów studiów 
II stopnia, kierunku inżynieria środowiska. 
Nawiązanie kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Puławach i Stalowej Woli w zakresie 
popularyzacji kierunków technicznych na WZPiNoS oraz poprowadzenie wykładów 
informacyjnych w ramach podjęcia współpracy z dwoma szkołami w Stalowej Woli. 
Opracowanie metodyki poboru glin kamionkowych, oraz przeprowadzenie poboru kopaliny 
w kopalni Baranów. Wsparcie dwóch studentów w zakresie przygotowania poszczególnych 
części prac dyplomowych. 
Przygotowanie autorskich zajęć dydaktycznych z zakresu geometria wykreślna, niezawodność 
i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, kanalizacja, infrastruktura krytyczna i innych. 
Opracowanie programu studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe ze 
specjalizacją infrastruktura krytyczna.  
Prowadzenie zajęć dydaktycznych poza programem nauczania i utworzenie oraz osiągnięcie 
liczby 114 członków Kolegium Naukowego Infrastruktury Krytycznej w Stalowej Woli.  
Przygotowanie grupy studentów oraz podjęcie czynności z utworzeniem poligonu badawczego 
na sieci wodociągowej w gminie Gorzyce. 
Ponadto promotor pracy inżynierskiej obronionej z wyróżnieniem. 
 

Tomasz Białopiotrowicz, dr hab. 

Chemia/Chemia fizyczna 
1988r. stopień naukowy doktora w zakresie chemii, UMCS w Lublinie 
2010 r. stopień naukowy dr hab. w zakresie chemii, UMCS w Lublinie  

2011r. prof. nadzwyczajny KUL 
Termodynamika techniczna, wykład (30 godz.) 
Gospodarka odpadami, wykład (15 godz.) 
Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, wykład (30 godz.) 
Chemia fizyczna, wykład fakultatywny (30 godz.) 
Seminarium magisterskie (60 godz.) 
Pracownia magisterska (30 godz.) 

Zainteresowania badawcze w zakresie: 

• Fizykochemia zjawisk powierzchniowych 

• Chemia i fizyka powierzchni – energia powierzchniowa, zwilżalność 

• Fizykochemia układów zdyspergowanych – Nanocząstki, hydrokoloidy 
 
Staże zagraniczne:  

• 19.04-20.05. 1989 -  Zakład Fizyki Stosowanej Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania) 

• 10.02-24.03.1991  -  Zakład Fizyki Stosowanej Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania) 

• 17.04. 1991- 30.04.1993 – 2-letnie stypendium Narodowego Instytutu Badan Rolniczych 
(Instytut National de la Recherche Agronomique - INRA) w Laboratorium Inżynierii i Technologii 
Rolno-Spożywczej (Laboratoire de Genie des Procedes et Technologie Alimentare - LGPTA) 
w Villeneuve d’Ascq należące do Centrum INRA w Lille. 
Autorstwo i współautorstwo152 publikacji w tym: 67prac naukowych z Listy A MNiSW, 1 pracy 
naukowej z Listy B MNiSW, 29 innych prac w języku angielskim i polskim, 7 rozdziałów 
w monografiach, 36 komunikatów i abstraktów, 5 wykładów w ośrodkach zagranicznych i 5 
patentów. 
Liczba cytowań i współczynnik Hirscha’a: liczba cytowań : 720 (Scopus) (marzec 2019); 
współczynnik H: 14 
Od 2012 roku członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) czasopisma Food Hydrocolloids (140 
pkt. MNiSW 5-Year Impact Factor: 5.459) 
Od 2007 roku do chwili obecnej recenzje 110 prac przesłanych do redakcji tego czasopisma.  
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Dwukrotne wyróżnienie tytułem Czołowego Recenzenta (Top Reviewer) w latach 2009 i 2015 
Czynne uczestnictwo w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym. 
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytet w Trieście 
(Włochy), INRA , LGPTA (Francja), Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu. 

 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 

1. Elzbieta Kimak, Iwona Baranowicz-Gaszczyk, Tomasz Bialopiotrowicz, Moderate 
dyslipoproteinemia induced inflammation and remodeling HDL and VLDL particles in post-
renal transplant patients, Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2017, Vol. 30, 
No. 2, Pages 75-80  
2. Maciej Jarzębski, Barbara Bellich, T. Białopiotrowicz, Tomasz Śliwa, Jeremi Kościński, 
Attilio Cesàro, Particle tracking analysis in food and hydrocolloids investigations, Food 
Hydrocolloids, 2017, 68, 90-101 

3. Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Barbara Peplińska, Jarosław Jakubowicz, Rafał Kuzioła,, 
Jeremi Kościński,  Tomasz Białopiotrowicz, Jacek Gapiński, Submicron sized fluorescent 
silica particles characterization, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 
2017, 411, 78–84 
4. Maciej Jarzębski, Mikołaj Kościński, Tomasz Białopiotrowicz, Determining the size of 
nanoparticles in the example of magnetic iron oxide core-shell systems, Journal of Physics: 
Conf. Series, 2017, 885, 012007  
5. Z.Duriagina, T.Kovbasyuk, T.Bialopiotrowicz, S.Bespalov,Energy state and 
micromechanical properties of PbO-ZnO-B2O3 glass-ceramic functional coatings on AISI420 
stainless steel substrate, Functional  Materials 2017; 24 (2): 250-255.,   
6. Maciej Jarzębski, Wojciech Smułek, Mikołaj Kościński, Tomasz Białopiotrowicz, Ewa 
Kaczorek, "Verbascum nigrum L. (mullein) extract as a natural emulsifier" Food 
Hydrocolloids, 2018, 81, 341-350 
7. Levytskyi V., Katruk D., Masyuk A., Bialopiotrowicz T., Bratychak M., Chopyk N., The 
Effect of Poly(vinyl chloride) Modifier and Filler Nature on Properties of Polyester 
Composites, Chemistry and Chemical Technology, 2018, vol. 12(1), p. 53-57 

 

Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
2002-2006 - projekt COST 921:“FOOD MATRICES: STRUCTURAL ORGANISATION AND IMPACT 
ON FLAVOUR RELEASE AND PERCEPTION” - członek Komitetu Zarządzającego (Managing 
Committee Member) 

Nauczyciel akademicki od 1997r. w UMCS i KUL - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 
różnych typów zajęć dydaktycznych z chemii i inżynierii środowiska: wykłady, ćwiczenia, 
laboratoria, konwersatoria. 
Przygotowanie autorskich programów zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii środowiska 
i materiałowej. 
Ponadto: promotor 26 prac magisterskich i 34 prac inżynierskich. 

 

Volodymyr Cherniuk, dr hab. 

Specjalność: hydraulika i hydrologia inżynieryjna 
1985r. stopień naukowy doktora w zakresie hydraulika i hydrologia inżynieryjna, Kijowski 
samochodowo-drogowy Instytut, Kijów; 
1991r. tytuł naukowy docenta w zakresie katedry Hydraulika i sanitarna technika, Państwowy 
Komitet ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) w sprawie edukacji publicznej, 
Moskwa;  



86 

2010r. stopień naukowy dr hab. w zakresie Hydraulika i hydrologia inżynieryjna, Kijowski 
Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Kijów; 
2013r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, KUL Lublin 
2015r. tytuł profesora w zakresie katedry Hydraulika i sanitarna technika, Ministerstwo Edukacji 
i Nauki Ukrainy, Kijów 

Mechanika płynów, wykład (15 godz.) 
Mechanika płynów, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godz.) 
Teoria przepływów, wykład (15 godz.) 
Teoria przepływów, warsztaty (15 godz.) 
Urządzenia do oczyszczania wody, wykład (15 godz.) 
Urządzenia do oczyszczania wody, warsztaty (30 godz.) 
Wodociągi, wykład (30 godz.) 
Wodociągi, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godz.) 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Zainteresowania badawcze w zakresie zarządzania przepływami ciśnieniowymi cieczy, 
w szczególności przy zmiennym przepływie cieczy. 
Autorstwo i współautorstwo ponad 170 publikacji naukowych w tym: 1 monografia naukowa; 1 
podręcznik; 70 oryginalnych prac badawczych w języku ukraińskim, angielskim i polskim; 17 
certyfikatów autorstwa i patentów na wynalazki ZSRR i Ukraina. 
Członek jedynej na Ukrainie wyspecjalizowanej rady naukowej do obrony prac kandydackich 
(Ph. D) i doktorskich (dr hab.) w zakresie Hydraulika i hydrologia inżynieryjna i w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, i w zakresie melioracji (trzy różne specjalności). 
 
Wykaz publikacji i patentów: 
1. Яхно О. М. Напірні потоки зі змінними характеристиками: монографія / О. М. Яхно, 
В. В. Чернюк , Р. М. Гнатів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 408 с. 
2. Патент на винахід № 115840 Україна, МПК G05D 7/00, F17D 1/02, F17D 1/08. Спосіб 
регулювання шляхової витрати рідини в трубопроводах з насадками / В. В. Чернюк, 
В. В. Іванів (Україна); Національний університет “Львівська політехніка”. – № a 2016 11498; 
Заявлено 14.11.2016; Опубліковано 26.12.2017, Бюлетень № 24, Український інститут 
інтелектуальної власності. – 5 с.  
3. Cherniuk Volodymyr V. Wpływ wartości kątów przyłączenia strumieni na nierównomierność 
przepływu wody do rurociągu-zbieracza / Volodymyr V. Cherniuk., Vasyl V. Ivaniv. – Gaz, Woda i 
Technika Sanitarna (Polska). - 2018. - № 3. – S. 116-121.(lista B) 
4. Oleksandr Riabenko. Using of near-critical flows’ theory in practical calculations / Oleksandr 
Riabenko, Volodymyr Chernyuk, Oksana Klyuhai in. // Czasopismo Inżynierii Lądowej, 
Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, t. 
XXXV, z. 65 (3/18), lipiec-wrzesień 2018 (p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903). – S. 121-129. 
(DOI: 10.7862/rb.2018.49).(lista B) 
5. Cherniuk V. V. Influence of transit water flow rate on its dispensation and on inflow through 
nozzles in pressure pipeline under action of external pressure / V. V. Cherniuk, O. A. Riabenko, 
V. V. Ivaniv. - Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering, The Journal of Technical 
University of Kosice, Vol. 12, Issue 2, 2017. – S. 139-146. (DOI: https://doi.org/10.1515/sspjce-
2017-0030).(lista B) 
6. Volodymyr Cherniuk. Influence of Values of Angle of Jet-joining on Non-uniformity of Water 
Inflow Along the Path in Pressure Collector-Pipeline / Volodymyr Cherniuk, Vasyl Ivaniv // 
“Environmental Engineering”, 10th International Conference. - Vilnius Gediminas Technical 
University Lithuania, 27-28 April 2017. – 7 s. (eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-476-044-0; 
Article ID: enviro.2017.073)  
7. Vasyl Ivaniv. Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical 
Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient / Ivaniv Vasyl, Cherniuk Volodymyr // 
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Czasopismo Inżynierii lądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, 
environment and architecture (p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903). JCEEA, tom XXXIII, z. 63 
(4/2016), październik-grudzień 2016. – S. 229-238. Czasopiśmo jest na 596 stron. (lista B) 
8. Alexandr Riabenko. Mathematical and hydraulic modelling of undular jump / Riabenko 
Alexandr, Cherniuk Volodymyr, Klyuha Oksana i in. // Czasopismo Inżynierii lądowej, 
środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture (p-ISSN 
2300-5130), (e-ISSN 2300-8903). JCEEA, t. XXXII, z. 62 (3/II/15), lipiec-wrzesień 2015. – S. 379-
391. Czasopiśmo jest na 529 stron. (lista B) 
 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
1. Звіт про науково-дослідну роботу: “Розробка засобів енергоощадного керування 
напірними потоками рідин за допомогою гідродинамічно активних додатків.” / 
В. В. Чернюк . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 191 с. 
2. Звіт про науково-дослідну роботу: “Зменшення нерівномірності шляхового притоку 
рідини в напірні трубопроводи-збирачі” / В. В. Чернюк, В. В. Іванів . – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2016. – 116 с. 

Nauczyciel akademicki od 1981r. wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych typów 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów technicznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty. 
Przygotowanie autorskich programów zajęć dydaktycznych z zakresu: wodociągi; mechanika 
płynów; teoria przepływów; hydrologia terenów zurbanizowanych; urządzenia do oczyszczania 
wody: długoterminowy trendy zmian środowiska; bilanse wodne; instalacje wodociągowo-
kanalizacyjne; 5 melioracje. 
Ponadto: 
1. Promotor 3 rozpraw doktorskich; 
2. Promotor 15prac magisterskich; 
3. Autorstwo podręcznika: Чернюк В. В. Гідротехнічні споруди: навчальний посібник / 
В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, А. В. Мусієнко. – Львів: НУ Львівська політехніка, 2017. – 
208 с.  
4. Zaprojektował i wykonał stanowisko laboratoryjne mechaniki płynów, które obejmuje 6 prac 
laboratoryjnych. 

 

Katarzyna Czarnek, mgr 

Specjalność: biologia ogólna 
2002r. mgr biologii w zakresie biologia ogólna, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 

Biologia i ekologia, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godzin.) 
Biologia środowiska, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godzin.) 
Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej, laboratorium gr. 1 i 2 (90 godzin.) 
Oceny mikrobiologicznego skażenia wód, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godzin.) 

Zainteresowania badawcze w zakresie biologii medycznej głównie w zakresie wpływu 
mikroelementów oraz wzajemnych ich interakcji na metabolizm komórek zwierzęcych in vitro. 

Staże naukowe: 
2012 r. Dwutygodniowe Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie.  
2014 r. (w dniach 1 marca do 7 kwietnia) Staż naukowy w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii 
Klinicznej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
 2014 r. (w dniach od 1 sierpnia do 7 września) Staż naukowy w Katedrze Mikrobiologii i 
Immunologii Klinicznej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego.  
Autorstwo:2 monografii,  16 rozdziałów w pracach zbiorowych, 2 oryginalnychprac 
badawczych, 6 komunikatów i abstraktów konferencyjnych,uczestnictwo w 7 konferencjach 
krajowych. 
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Współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Członek Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Selected aspects of the action of cobalt ions in the 

human body, Central European Journal of Immunology, 40(2), 236-242, IF2015  0,309, MNiSW 15 
pkt. 
Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Genotoxicity and mutagenicity of nickel(II) and iron(III) 

and interactions between these microelements, Trace Elements and Electrolytes, DOI 
10.5414/TEX01545 w druku, IF2018 0,381, MNiSW 15 pkt. 
Czarnek K., Terpiłowska S., Ćwiczenia z biologii i ekologii, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2015, ISBN 
978-83-8061-123-8. 
Ćwiczenia z mikrobiologii, red. Terpiłowska S. Czarnek K., Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016, ISBN 
978-83-8061-315-7. 
 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
Udział w projektach badawczych w ramach działalności statutowej Instytutu Inżynierii 
Środowiska: 
2012 r. Wpływ wybranych pierwiastków na mechanizmy odporności komórek ludzi i zwierząt. 
2014 r. Wpływ diety na funkcjonowanie organizmu ludzi i skutki społeczne stosowania diet. 
Wpływ diety na funkcjonowanie organizmu ludzi i skutki społeczne stosowania diet. 
2016 r. Wpływ składników diety na zdrowie i poprawę warunków życia społeczeństwa. 
 2017 r. Wpływ składników diety na zdrowie i poprawę warunków życia społeczeństwa. 
2018 r. Wpływ składników diety na zdrowie i poprawę warunków życia społeczeństwa. 

Nauczyciel akademicki od 2011 r. doświadczenie w prowadzeniu różnych typów zajęć 
dydaktycznych: Biologia i ekologia- laboratorium, Informatyczne podstawy projektowania- 
laboratorium, Nauki o Ziemi- laboratorium, Biologia środowiska - laboratorium, Zużycie wody w 
rolnictwie- konwersatorium, Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej- laboratorium, 
Podstawy geologii i geotechniki - laboratorium, Odwodnienia i nawodnienia, Technologia 
uzdatniania wody, Pracownia inżynierska- pracownia dyplomowa, Toksykologia środowiska- 
laboratorium, Oceny mikrobiologicznego skażenia wód- laboratorium. 
1. Członek zespołu ds. efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska 
2. Opiekun roku Inżynieria środowiska 
3. Przygotowanie projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki 
4. Przygotowanie wykładu w ramach cyklu Seminariów Instytutu Inżynierii Środowiska  
5. Przygotowanie pokazów laboratoryjnych „Świat mikro” w ramach Rodzinnego Pikniku 
Naukowego w Stalowej Woli (Ogólnopolski Finał Obchodów 80-lecia Powstania Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. 

 

Małgorzata Gonera, dr hab. 

Specjalność: geolog 
1977, tytuł magistra inżyniera geologa górniczego, AGH w zakresie stratygrafii złożowej  
1989, stopień doktora nauk przyrodniczych, AGH.  
2006, stopień doktora habilitowanego nauk geologicznych,  Uniwersytet Śląski 

Nauki o Ziemi, wykład (15 godz.) 
Nauki o Ziemi, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Melioracje, wykład (15 godz.) 
Melioracje, laboratorium (15 godz.) 
Hydrologia, wykład (15 godzin) 
Hydrologia, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godzin) 
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Zużycie wody w rolnictwie, konwersatorium (15 godzin) 
Technologie proekologiczne, wykład (15 godz.) 
Technologie proekologiczne, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Zasoby i ochrona wód, wykład (15 godz.) 

Zainteresowania badawcze w zakresie: 
Geologia: mikropaleontologia, zasoby surowców mineralnych, chemizm źródeł  Pogórza 
Przemyskiego.  
Inżynieria środowiska:  ochrona przyrody,  rekultywacja i rewitalizacja  obszarów pogórniczych,   
Stypendia naukowe: 
(1) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Institut de Cičncies de la Terra (Jaume 
Almera), Barcelona (1990-1993), 
(2) Consiglio Nazionale delle Ricerche. Centro di Studi sulla Geodinamica delle Catene 
Collisionali, Turyn (1997-2000). 
Autorstwo i współautorstwo  91  publikacji naukowych 
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych. Od 2015 w: 
(1) 15th Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. Athens, 
3-6 September 2017; 
(2) IX Forum Inżynierii Ekologicznej. Kazimierz Dolny, 18-20 września 2017).    
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 
Państwowy Instytut Geologiczny – Instytut Badawczy. 
Alexandru  Ioan Cuza University, Iasi  (Rumunia). 
Universite d’Angers, Angers  (Francja) 
Eötvös University, Budapest (Węgry). 
Charles University, Prague (Czechy). 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
Gonera M. 2010. Stan geoochrony konserwatorskiej w parkach krajobrazowych Polski. Przegląd 
Geologiczny 58,12: 1139-1146.  
Gonera M., Wiewiórka J., Charkot J., Bukowski K., Mikulski D., Dudek K. 2011. Geoochrona 
konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich (miocen zapadliska 
przedkarpackiego). Przegląd Geologiczny 59, 10: 671-677. 
Gonera M. 2012. Palaeoecology of the Middle Miocene foraminifera of the Nowy Sącz (Polish 
Outer Carpathians).  Geological Quarterly 56 (1): 107-116. 
Gonera M. 2012. Middle Miocene (Early Badenian) Amphistegina (Foraminiferida) from 
Olimpów (Central Paratethys, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae 82 (2): 151-159.  
Gonera M., Bukowski K. 2012. Isotopic events in the Early/Middle Badenian (Miocene) of the 
Upper Silesia Basin (Central Paratethys). Geological Quarterly 56 (3): 561-568. 
Gonera M., Bukowski K., d’Obyrn K., Wiewiórka J. 2012. Foraminifera in slump deposits of the 
Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland. Geological Quarterly 56 
(4): 869-880.  
Gonera M. 2013. Globorotaliid intervals of the sub-evaporite Badenian (Middle Miocene) in the 
Upper Silesia Basin (Central Paratethys, Poland). Geological Quarterly 57 (4): 757-768.  
Gonera M., Wiewiórka J., d’Obyrn K., Bukowski K. 2014. Wielician (Middle Miocene) 
foraminifers from the stratotype area – Wieliczka Salt Mine, Poland (Paratethys, Middle 
Miocene). Geological Quarterly 58 (3): 427-438.  
Gonera M. 2017. Rewitalizacja stanowisk geologicznych na obszarach wiejskich – przykład 
Wyżyny Miechowskiej. Inżynieria Ekologiczna, 18,4: 168-175. 
Gonera M. 2018. Coiling direction in Middle Miocene globorotaliids (Foraminiferida) – a case 
study in the Paratethys (Upper Silesia Basin, Poland). Geological Quarterly. 62 (1): 155-171.  

Nauczyciel akademicki od 1 października 2015 r. W trakcie pracy dydaktycznej  przygotowano 
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i przeprowadzono zajęcia (wykłady i laboratoria) z zakresu nauk o Ziemi 

 

Katarzyna Grąz, mgr 

mgr ochrony środowiska 
2011 – jednolite studia magisterskie, kierunek: ochrona środowiska, KUL Lublin 

Gospodarka odpadami, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godz.) 
Pracownia magisterska (90 godz.)  
Praktyki (opiekun praktyk) 

Zainteresowania badawcze w zakresie inżynierii środowiska i inżynierii materiałowej. 
Prowadzenie badań z odpadami, ściekami, popiołami lotnymi oraz polimerami w wodach 
powierzchniowych i pitnych.  Obecnie także prowadzone są badania nad opracowaniem metod 
otrzymywania  i charakterystyki cząstek nano i mikro srebrowych.  
 
Autorstwo i współautorstwo kilku publikacji naukowych w tym: 7 monografii naukowych,  1  
prac  badawczych w języku angielskim oraz  9 posterów. 
Czynne uczestnictwo w kilku konferencjach naukowych, także o zasięgu międzynarodowym. 
 
Nagroda II stopnia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu usuwania wyrobów 
zawierających azbest w województwie lubelskim (2012). 
 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
Katarzyna Grąz, Anna Gronba, Tomasz Białopiotrowicz, Jakub Nowak, Katarzyna Zawół, 
Zastosowanie popiołów lotnych ze spalanego węgla kamiennego w budownictwie, w: 
„Gospodarka komunalna nowe rozwiązania i technologie” Pod reakcją  prof. KUL, dr hab. 
Barbary Marczewskiej s.159-177. 
Tomasz  Białopiotrowicz, Wojciech Ciesielski, Jerzy Domański, Marek Doskocz, Karen 
Khachatryan, Maciej Fiedorowicz, Katarzyna Graz, Henryk Koloczek, Adam Kozak, Zdzislaw 
Oszczeda, Piotr Tomasik, Structure and Physicochemical Properties of Water Treated with Low-

Temperature Low-Frequency Glow Plasma, Current Physical Chemistry, Volume 6, Number 4, 

December 2016, pp. 312-320(9) 
Anna Gronba, Katarzyna Grąz, Tomasz Białopiotrowicz, Jakub Nowak,  „Wykorzystywanie 

osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich” w: „Gospodarka komunalna nowe 
rozwiązania i technologie” Pod reakcją  prof. KUL, dr hab. Barbary Marczewskiej, s.53-64. 
Anna Gronba, Katarzyna Grąz, Piotr Chmielowiec,  Tomasz Białopiotrowicz, Jakub Nowak, 
Badania frakcji organiczno-mineralnej odpadów komunalnych” w: „Gospodarka komunalna 
nowe rozwiązania i technologie” Pod reakcją  prof. KUL, dr hab. Barbary Marczewskiej, s.137-
146. 
Anna Gronba, Katarzyna Grąz, Paweł Piekarz, Tomasz Białopiotrowicz, „Badania morfologii 

odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli” w: „Gospodarka komunalna nowe 
rozwiązania i technologie” Pod redakcją  prof. KUL, dr hab. Barbary Marczewskiej,  s.147-158. 
Jakub Nowak, Katrzyna Grąz, Ryszard Sęczyk, Tomasz Białopiotrowicz, „Badanie składu piasku 
formierskiego w celu oceny możliwości jego ponownego wykorzystania” w: „Wybrane 
zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej i techniki”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. 
z o.o, str.7-33. 
K. Grąz, E.A. Stefaniak, A. Szmagara, A. Krzyszczak, D. Nowak „Charakterystyka fizykochemiczna 
nanocząstek srebra zsyntetyzowanych na drodze redukcji chemicznej cytryniany srebra” w: 
Nauka i przemysł lubelskie spotkania studenckie, pod redakcją Dr Agnieszka Gładysz- Płaska, 
str. 146-149. 
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Inne, np. członkostwa, itd. 
Organizacja i czynny udział w  Pikniku Industrialnym z okazji otwarcia nowego budynku KUL – 
Inżynierii Materiałowej, wrzesień 2014. 
Członek komitetu organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej 
„Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej”, która odbyła się 
w Stalowej Woli, 2-3 czerwca 2015. 
Kursy i warsztaty: 
Warsztaty pt. „ Identyfikacja potrzeb gospodarki – pracownik naukowy partnerem/doradcą 
biznesowym przedsiębiorcy, Stalowa Wola, 22 maja 2012. 
Szkolenie z obsługi młynów PULVERISETTE 6, PULVERISETTE 13, PULVERISETTE 15 firmy FRITSCH 
przeprowadzone przez firmę MERAZET z Poznania, Stalowa Wola, 7 października  2014. 
Szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji następującego sprzętu i oprogramowania produkcji 
firmy ATLAS- SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych : 
- zestaw elektrotechniczny ATLAS 0531 EU&IA 
- program Altas CORR05 
- program AtlasLab, Stalowa Wola, 29 października 2014. 
Szkolenia z zakresu obsługi skaningowego mikroskopu elektronowego TESCAN VEGA 3 SBH oraz 
mikroskopii rentgenowskiej Oxford Instruments INCA ENERGY 250- 
 X-ATC, Stalowa Wola, 26 marca 2015. 
Seminarium szkoleniowe pt.” Spektrometria XRF w teorii i praktyce” zorganizowane przez 
PANalitycal B.V. oraz Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Ustroń, 13-14 maja 2015. 
Szkolenie z zakresu obsługi podręcznego, przenośnego spektrometru promieniowania gamma 
model InSpector-1000 z detektorem scyntylacyjnym stabilizowanym NaI(T1) model IPROS-2, 
Stalowa Wola, 21 października 2015.  
Szkolenie z zakresu obsługi skaningowego kalorymetru różnicowego DSC ( listopad 2017). 

Nauczyciel akademicki od 2011 r. kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych zajęć 
dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych i nauk o środowisku: ćwiczenia, laboratoria, 
warsztaty oraz prowadzenie pracowni magisterskiej.  
Przygotowanie zajęć dydaktycznych z ochrony środowiska, gospodarki odpadami, technologii 
oczyszczania ścieków, materiałoznawstwa oraz nauk o materiałach. 
Opiekun studentów kierunku Inżynierii Materiałowa , październik, (od 2017 -) 
Opiekun praktyk studenckich Instytutu Inżynierii Środowiska i Inżynierii Materiałowej ,  (2015 – 
2016, 2018- ). 

 

Anna Gronba-Chyła, mgr 

Ochrona Środowiska 
2010 r. mgr ochrony środowiska, KUL Lublin 
2011 r. stanowisko asystenta, KUL Lublin 

Materiałoznawstwo, laboratorium (15 godz.) 
Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, warsztaty (45 godz.) 
Alternatywne źródła energii, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Zainteresowania badawcze w zakresie gospodarki odpadami, tworzenia materiałów 
budowlanych z różnego typu odpadów. 
Uzyskanie nagrody pierwszego stopnia Marszałka Województwa Lubelskiego za najlepszą pracę 
dyplomową z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w województwie lubelskim. 23 
stycznia 2012 roku. 
Staż finansowany ze środków UE, Barania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy (2013 r.) 
Autorstwo lub współautorstwo 6 prac naukowych w języku polskim, uczestnictwo 
w konferencjach polskich i międzynarodowych. 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  



92 

Wykaz publikacji i patentów: 
A.Gronba-Chyła, T. Białopiotrowicz, J. Nowak, E. Gronba, „Badania osadów z płukania filtrów 
wody pitnej w stacji uzdatniania wody”, Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska, 
Wydawnitwo TYGIEL, Lublin 2017, s. 108-118 
A.Gronba, K. Grąz, T. Białopiotrowicz, J. Nowak, „Wykorzystanie osadów ściekowych do 
produkcji kruszyw lekkich”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie, 
Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.53-65 
A.Gronba, K. Grąz, T. Białopiotrowicz, P. Chmielowiec, J. Nowak, „ Badania frakcji organiczno-
mineralnej odpadów komunalnych”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie, 
Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.137-147 

A.Gronba, K. Grąz, P. Piekarz, T. Białopiotrowicz, „ Badania morfologii odpadów komunalnych 
na składowisku w Stalowej Woli”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie, 
Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.147-159 

K.Grąz, A. Gronba, T. Białopiotrowicz, J. Nowak, K. Zawół,” Zastosowanie popiołów lotnych ze 
spalonego węgla kamiennego w budownictwie”, ”, Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i 
technologie, Wydawnictwo Saidel-Przywecki, Warszawa 2015, s.159-179 
A. Gronba,  T. Białopiotrowicz,„Gospodarowanie odciekami na przykładzie składowiska w 
Stalowej Woli”, Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s.243-251 
 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
Wykonawstwo w projekcie międzynarodowym Program Działań Zintegrowanych POLONIUM 

2014-2015 (w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy 

naukowej i technologicznej podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 roku); temat: 

Innowacyjne połączenie technik mikroskopowych i mikrospektroskopowych do oceny 

mechanizmów kontaminacji roślin przez metale 

Nauczyciel akademicki od 2011 r. kilkuletnie  doświadczenie w prowadzeniu różnych typów 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów inżynierii środowiska, ćwiczenia, laboratoria 
 

Ewa Hołota, mgr inż. 

Inżynieria środowiska/wodociągi i kanalizacja 
2007 r. stopień naukowy mgr inż. w zakresie inżynierii środowiska, Politechnika Lubelska 

Informatyczne podstawy projektowania, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godz.) 
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, warsztaty (30 godz.) 
Geometria wykreślna i grafika inżynierska, warsztaty gr. 1 i 2 (60 godz.) 
Sieci i instalacje sanitarne, warsztaty gr. 1 i 2 (60 godz.) 
Kanalizacja, laboratorium (30 godz.) 
Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, warsztaty (30 godz.) 
Technologia i organizacja robót instalacyjnych, warsztaty gr. 1 i 2 (30 godz.) 

Zainteresowania badawcze – monitoring jakości wody w sieciach wodociągowych. 
Wygłoszenie referatów na trzech konferencjach ogólnopolskich i jednej międzynarodowej. 

1. Wygłoszenie referatu: Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych 
rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Techniczna, Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, 26-28 czerwca 
2013 r., Szczyrk. 

2. Wygłoszenie referatu: Przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu 
jakości wody w sieci wodociągowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, 
Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska, 6-7 listopada 
2014 r., Kraków - Dobczyce. 

3. Wygłoszenie referatu: Problemy kalibracji i weryfikacji modeli hydraulicznych systemów 
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dystrybucji wody. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 
 Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej, 2-3 czerwca 2015 r., 
Stalowa Wola. 

4. Wygłoszenie referatu: Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym 
fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej. Nowe technologie w sieciach i instalacjach 
wodociągowych 
 i kanalizacyjnych, 16-18 marca 2016 r., Ustroń.  

 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 

1. Kowalski D., Kowalska B., Hirol M., Hołota E. (2012): Modelowanie jakości wody  
z wykorzystaniem programu aquis, w warunkach rzeczywistej sieci wodociągowej. W: 
Polska Inżynieria Środowiska Prace t. II. Monografia nr 100. Komitet Inżynierii 
Środowiska PAN, pod redakcją Dudzińska M.R., Pawłowski A., Lublin 2012, s. 235-243 
(MONOGRAFIA) 

2. Hołota E., Kowalska B., Kowalski D. (2013): Badanie współczynników chropowatości 
zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. W: Aktualne 
zagadnienia  
w uzdatnianiu i dystrybucji wody, pod redakcją Zimoch I., Sawiniak W., Tom 3,  Gliwice 
2013, ISBN: 978-83-934758-7-2, s. 357-366 (MONOGRAFIA) 

3. Hołota E., Kowalska B., Kowalski D. (2013): Badanie współczynników chropowatości 
zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. W: Instal nr 9/2013, 
ISSN: 1640-8160,  s. 61-64 (LISTA B) 

4. Hołota E., Kowalska B. (2015): Przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów 
monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej. W: Czasopismo Inżynierii Lądowej, 
Środowiska  
i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. 
XXXII, z. 62 (1/15), styczeń-marzec 2015, ISSN: 2300-5130, s. 81-98 (LISTA B) 

5. Kowalski D., Kowalska B., Hołota E., Choma A. (2015): Water quality correction within 
water distribution system. W: Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I 
Inżynieria Ekologiczna S, 2015; 22(3), ISSN: 1898-6196, s. 401-410 (LISTA A) 

6. Hołota E., Kowalska B., Dyś K., Kowalski D. (2016): Badania symulacyjne zmian stężenia 
chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej. W: Nowe technologie 
w sieciach  
i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, pod redakcją Kuś K., Piechurski F., 
Gliwice 2016, ISBN: 978-83-934758-7-2, s. 25-36 (MONOGRAFIA) 

7. Hołota E., Kowalska B., Dyś K., Kowalski D. (2016): Badania symulacyjne zmian stężenia 
chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej. W: Instal nr 6/2016, 
ISSN: 1640-8160,  s. 51-54 (LISTA B) 

8. Kowalska B., Hołota E., Kowalski D. (2018): Simulation of chlorine concentration changes 
in  
a real water supply network using EPANET 2.0 and WaterGEMS software. WIT 
Transactions on The Built Environment, Volume 184, p. 39-48  (MONOGRAFIA) 

9. Hołota E., Kowalska B., Kowalski D. (2018): Wykorzystanie programu WaterGEMS do 
symulacji zmian stężenia chloru w rzeczywistej sieci wodociągowej.  INSTAL nr 12/2018, 
ISSN: 1640-8160, s. 55-58 (LISTA B) 

 
Inne, np. członkostwa, itd. 
Członek zespołu ds. przekształcania efektów kształcenia. 
Redaktor naczelna czasopisma Science News of Eastern Technical Universities. 
Opiekun I roku. 
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Od 2011 roku – asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Środowiska, WZPiNoS  
w Stalowej Woli. 
Zajęcia dydaktyczne – laboratoria, warsztaty, ćwiczenia prowadzone na kierunku inżynieria 
środowiska z przedmiotów inżynierskich z zakresu: instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, 
ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, budownictwo, konstrukcje inżynierskie 

 

Marek Jelonek, dr 

Hydrobiologia, gospodarka wodna,  
1985 - stopień naukowy doktora w zakresie nauk rolniczych  
1985 r. adiunkt, Polska Akademia Nauk, Zakład Biologii Wód im. prof. Karola Starmacha 
w Krakowie; Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie  
2005 r. główny specjalista, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
2008 r. kierownik Projektu POIŚ.05.02.00-084/08 pn. „Przywrócenie drożności doliny rzeki Biała 
Tarnowska”  
2017 r. kierownik Projektu POIS.02.01.00-00-0001/17-00 pn. „Przywrócenie ciągłości 
ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji 
rzeki Białej Tarnowskiej”  
2011 r. adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Inżynieria Środowiska. 
Systemy informacji przestrzennej, wykład (30 godz.)  
Bilanse wodne, wykład (15 godz.) 
Hydrologia terenów zurbanizowanych, wykład (15 godz.)  
Odwodnienia i nawodnienia, wykład (15 godz.)  
Seminarium inżynierskie (30 godz.)  
Planowanie przestrzenne, wykład (15 godz.) 
Planowanie przestrzenne, warsztaty gr. 1 i 2 (30 godz.)  
Zajęcia terenowe (30 godz.)  
Zarządzanie środowiskiem wodnym, wykład (15 godz.) 
Zarządzanie środowiskiem wodnym, warsztaty gr. 1 i 2 (30 godz.) 

Zainteresowania badawcze:  
ocena stanu ekologicznego wód na podstawie ichtiofauny i hydromorfologii dolin rzek,  
renaturyzacja ekosystemów wodnych  
bliska naturze zabudowa hydrotechniczna rzek i potoków,  
urządzenia umożliwiające /służących migracji organizmów wodnych  
obszary Natura 2000 w dolinach rzek,  
Autorstwo i współautorstwo ponad 40 publikacji naukowych w tym monografii, oryginalnych 
prac badawczych w języku polskim i angielskim oraz 24 popularnonaukowych  
Współpraca z ośrodkami naukowymi, m.in.: Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem 
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.  
2004 - Ochrona i Rozwój Zasobów Wodnych, szkolenie Komisja Europejska, Dyrektoriat 
Generalny w kooperacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2007, 18 - 30 listopada.- Szkolenie wyjazdowe w zakresie konstrukcji i oceny efektywności 
urządzeń migracji ryb, Francja, Niemcy, USA, ONZ FAO, Oddział w Rzymie.  
2012, 17-21 września. 9th International Symposium on Ecohydraulics 2012” w Wiedniu.  
2012, 04-08 listopada. Wyjazd studyjny Szwajcaria i Niemcy w ramach projektu „Rewitalizacja, 
ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji 
doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego”, Szwajcarsko - Polski Programu Współpracy.  
2010 – obecnie, wiceprzewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie.  
2018 - członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko  
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Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
Bartnik M., Epler P., Jelonek M., Klaczak A., Książek L., Mikołajczyk T., Nowak M., Popek W., 
Sławińska A., Sobieszczyk P., Wyrębek M, 2011. Gospodarka rybacka w aspekcie udrażniania 
cieków dorzecza Małej I Górnej Wisły. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie. 
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Monografia.  
Bernatek A., Engel J. (red.), Jelonek M., Kamocki A., Sobieszczyk P., Wierzbicki M., Zawadzki P., 
Żurek R., 2012. Uwarunkowania środowiskowe istotne przy realizacji małych elektrowni 
wodnych. Jacek Engel. Biuro Ekspertyz Środowiskowych Słońsk. Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, maszynopis, Warszawa.  
Makomaska-Juchiewicz M., Baran P., Amirowicz A., Bonk M., Ciechanowski M., Gottfried I., 
Jelonek M, .Klimaszewski K., Kotusz J., Kozłowski K., Majtyka T., Marszał L., Mazgajska J., 
Mazurkiewicz J., Najbar B., Ogielska M., Paszkiewicz R., Przybylski M., Raczyński M., Rybacki M., 
Sobieszczyk P., Sochacki K., Smółka M., Szkudlarek R., 2013. Monitoring gatunków zwierząt. 
Przewodnik metodyczny. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.  
 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych:  
Jelonek M., 2008 – 2016. Inwentaryzacja przyrodnicza strefy oddziaływania budowy 
i użytkowania Progu Stabilizującego na rzece Wiśle w rejonie ujęcia wody chłodzącej elektrowni 
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., lokalizacja: Świerże Górne  
Jelonek M., 2016, Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 – 
w zakresie gatunków zwierząt prowadzony na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska  
Jelonek M., 2017. Opracowanie wytycznych i rozwiązań projektowych służących optymalizacji 
funkcjonowania przepławek przeprowadzonej w ramach kalibracji w kontraktach B2-3.1, B2-3.2 
oraz B2-4.2., w ramach zadania: „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i odtworzenie dobrego 
stanu i potencjału wód rzeki Odry we Wrocławiu w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła 
Wodnego”.  
Jelonek M., Zygmunt G., 2017. Sprawozdanie z realizacji projektu „Przywrócenie drożności 
korytarza ekologicznego 

Nauczyciel akademicki od 2001 r. doświadczenie w prowadzeniu różnych typów zajęć 
dydaktycznych o profilu środowiskowym: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.  
2001 – 2007 – promotor 12 prac magisterskich. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Jagielloński W Krakowie Wydział 
Chemii, kierunek: Ochrona Środowiska  
2007 – 2015 - wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, temat: „Zasady dobrej praktyki w zabudowie hydrotechnicznej rzek”.  
2008 – 2009 - wykłady na Studium Podyplomowym przy Instytucie Ochrony Przyrody PAN, 
w zakresie gospodarki wodnej oraz racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska wodnego-  
2012 – 2018 – promotor 16 prac inżynierskich. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, kierunek Inżynieria Środowiska.  

 

Taras Kavetskyy, dr 

Fizyka półprzewodników i dielektryków/doktor/kandydat nauk matematyczno-fizycznych  
2002 r.  stopień naukowy doktora (kandydata nauk) w fizyce, LNU Lwów  
2015 r. stanowisko adiunkt, KUL Lublin 

Fizyka, wykład (30 godz.) 
Mechanika i wytrzymałość materiałów, wykład (15 godz.) 
Mechanika i wytrzymałość materiałów, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 
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Zainteresowania badawcze w zakresie materiałowej, fizyki i chemii szkła, polimerów, 
biomateriałów, biosensorów, zjawisk promieniowania, nanostruktur węgla, nanocząsteczki 
metali, implantacji jonów oraz annihiliacji pozytonów.  
Stypendia naukowe, w tym Stypendium Fundacji Kasa im. Józefa Mianowskiego (2004), 
Fundacji I.K.Y. (2005-2006), Fundacji INTAS (2006-2008), Fundacji Visegrad  (2008-2009), 
Fundacji DAAD (2009, 2014), Fundacji SAIA, n.o. (2011, 2012-2013, 2017), Fundacji UNESCO 
(2013-2014) oraz Fundacji Erasmus+ (2016, 2019). 
Autorstwo i współautorstwo ponad 300 publikacji naukowych w tym: 23 rozdziałów monografii 
naukowych, 84 oryginalnych prac  badawczych w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim oraz 
4 naukowych raportów, 1 patent, 1 praca naukowa i 211 komunikatów i abstraktów. 
Czynne uczestnictwo w ponad 150 konferencjach naukowych, w dużej części o zasięgu 
międzynarodowym. 
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. Politechnika Lubelska, 
UMCS, Institute of Physics of Slovak Academy of Sciences (Bratislava, Slovakia), Polymer 
Institute of Slovak Academy of Sciences (Bratislava, Slovakia), Institute of Cell Biology of 
National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv, Ukraine), L.V. Pisarzhevsky Institute of the 
Physical Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine), V.E. Lashkarev 
Institute of Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine), 
University of Chemical Technology and Metallurgy (Sofia, Bulgaria), Institute of 
Electrochemistry and Energy Systems of Bulgarian Academy of Sciences (Sofia, Bulgaria), Kazan 
Physical-Technical Institute of Russian Academy of Sciences (Kazan, Russia), Semenov Institute 
of Chemical Physics of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), Research Institute of 
Instrumentation Frontier of National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
(Tsukuba, Japan), Tokyo University of Science (Tokyo, Japan), Chemnitz University of 
Technology (Chemnitz, Germany), IFW Dresden Institute for Complex Materials (Dresden, 
Germany), University Halle (Halle, Germany), Institute of Chemical Engineering and High 
Temperature Chemical Processes (Patras, Greece), Research Institute for Solid State Physics and 
Optics of Hungarian Academy of Sciences (Budapest, Hungary), Institute of Radiation Problems 
of National Academy of Sciences of Azerbaijan (Baku, Azerbaijan), Baku State University (Baku, 
Azerbaijan), Stem Cell Research Center of Tabriz University of Medical Sciences (Tabriz, Iran), 
Institute for Nuclear Problems of Belarusian State University (Minsk, Belarus), Kaunas 
University of Technology (Kaunas, Lithuania), East China University of Science and Technology 
(Shanghai, China), Wuhan University of Technology (Wuhan, China), Ben-Gurion University of 
the Negev (Beer-Sheva, Israel). 
Nagrody “Honorary Diploma for Excellency in Studies” (Drohobych Ivan Franko State 
Pedagogical Institute, Drohobych, Ukraine, 1996), “Young Scientist Award of Head of Regional 
State Administration” (Lviv Regional State Administration, Lviv, Ukraine, 2004), “Young Scientist 
Award of Cabinet of Ministries of Ukraine” (The Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Kyiv, Ukraine, 2005), “Laureate of Prize of the President of Ukraine for Young Scientists” 
(Committee of State Prizes of Ukraine in the field of Science and Technology, Kyiv, Ukraine, 
2008), “Diploma of Second Degree for Seminar Talk Presentation of Young Scientists” (4th 
International Scientific and Technical Conference “Sensor Electronics and Microsystem 
Technologies (SEMST-4)”, Odessa, Ukraine, 2010), “Diploma of “Acknowledgement of The 
Ministry of Education and Science of Ukraine” (The Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2014), “Award in nomination “The Best Scientist – Candidate of Sciences 
(PhD)” (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine, 2015).                                                                        
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
1. T. Kavetskyy, M.O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner, R. Krause-Rehberg, O. Šauša, L. Meshi, I. 
Dahan, J. Vacik, P. Horak, D. Fuks, N. Mykytenko, A. Kiv. Formation of heavy clusters in ion-
irradiated compounds // VACUUM, 2019, V.164, P.149-152 (lista A; ISSN 0042-207X, 25 
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punktów). 
2. T. Kavetskyy, O. Šauša, K. Čechová, H. Švajdlenková, I. Maťko, T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva, 
O. Smutok, Y. Kukhazh, M. Gonchar. Network properties of ureasil-based polymer matrixes for 
construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments // ACTA 
PHYSICA POLONICA A, 2017, V.132, #5, P.1515-1518 (lista A; ISSN 0587-4246, 15 punktów). 
3. T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar, O. Demkiv, H. Klepach, Y. Kukhazh, O. Šauša, T. 
Petkova, V. Boev, V. Ilcheva, P. Petkov, A.L. Stepanov. Laccase-containing ureasil-polymer 
composite as the sensing layer of an amperometric biosensor // JOURNAL OF APPLIED 
POLYMER SCIENCE, 2017, V.134, P.45278(1-7) (lista A; ISSN 0021-8995, 25 punktów). 
4. M. Trzciński, T. Kavetskyy, G. Telbiz, A.L. Stepanov. Optical characterization of 
nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron // JOURNAL OF MATERIALS 
SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, V.28, P.7115-7120 (lista A; ISSN 0957-4522, 25 
punktów). 
5. T. Kavetskyy, J. Nowak, J. Borc, J. Rusnák, O. Šauša, A.L. Stepanov. Carbonization in boron-
ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical 
measurements // SPECTROSCOPY LETTERS, 2016, V.49, #1, P.5-10 (lista A; ISSN 0038-7010, 15 
punktów). 
6. T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, S.Ya. Voloshanska, O. Šauša, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, Y.N. Osin, 
A.L. Stepanov. Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA // LOW 
TEMPERATURE PHYSICS, 2014, V.40, #8, P.747-751 (lista A; ISSN 1063-777X, 15 punktów). 
7. T. Kavetskyy, V. Tsmots, A. Kinomura, Y. Kobayashi, R. Suzuki, H.F.M. Mohamed, O. Šauša, V. 
Nuzhdin, V. Valeev, A.L. Stepanov. Structural defects and positronium formation in 40 keV B+-
implanted polymethylmethacrylate // JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2014, V.118, #15, 
P.4194-4200 (lista A; ISSN 1520-6106, 30 punktów). 
8. A. Chrissanthopoulos, P. Jóvári, I. Kaban, S. Gruner, T. Kavetskyy, J. Borc, W. Wang, J. Ren, G. 
Chen, S.N. Yannopoulos. Structure of AgI-doped Ge-In-S glasses: Experiment, reverse Monte 
Carlo modelling, and density functional calculations // JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 
2012, V.192, P.7-15 (lista A; ISSN 0022-4596, 30 punktów). 
9. K. Sangwal, J. Borc, T. Kavetskyy. Study of microindentation cracks in bismuth-doped arsenic 
selenide glasses // JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 2011, V.357, P.3117-3122 (lista A; 
ISSN 0022-3093, 30 punktów). 
10. T. Kavetskyy, J. Borc, P. Petkov, K. Kolev, T. Petkova. Free-volume defects and 
microstructure in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses as revealed from positron annihilation 
and microhardness measurements // SOLID STATE IONICS, 2011, V.183, #1, P.16-19 (lista A; 
ISSN 0167-2738, 30 punktów). 
 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
1. Kierownik w finansowanym przez “The Ministry of Education and Science of Ukraine” 
projekcie #0119U100671 – New nanocomposite polymer matrixes for construction of 
prototypes of bioreactors and biosensors for removing and monitoring of xenoestrogens – 
realizacja 2019-2021 r. 
2. Odpowiedzialny wykonawca w finansowanym przez “The Ministry of Education and Science 
of Ukraine” projekcie #0118U000297 – Optimization of the conditions of immobilization of 
enzymes on the nanoparticles in polymeric matrices for improvement of operational 
parameters of lactate-selective biosensors – realizacja 2018-2020 r. 
3. Kierownik w finansowanym przez “The Ministry of Education and Science of Ukraine” 
projekcie #0117U007143, #0118U000716 – Novel metal nanoparticle and metal nanowire 
containing glassy chalcohalide and oxide materials for non-linear optics and photonics – 
realizacja 2017-2018 r. 
4. Kierownik w finansowanym przez “The Ministry of Education and Science of Ukraine” 
projekcie #0116U004737 – Investigation of new composite materials with ion-synthesized 
metal nanoparticles for sensorics – realizacja 2016-2018 r. 
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5. Kierownik w finansowanym przez “The State Fund for Fundamental Researches of Ukraine” 
projekcie #0113U006261 – Investigation of defect structure in ion-implanted polymeric 
materials – realizacja 2013 r. 
6. Kierownik w finansowanym przez “The Ukrainian State Agency for Science, Innovation and 
Informatization” projekcie #0111U004962, #0112U003689 – Nanoscale characterization of 
chalcogenide and chalcohalide glasses with metals and rare-earth elements for advanced 
technological applications – realizacja 2011-2012 r. 
7. Kierownik w finansowanym przez “The State Fund for Fundamental Researches of Ukraine” 
projekcie #0111U004961, #0112U005095 – Synthesis of novel photonic composite materials 
with metal nanoparticles based on chalcogenide vitreous semiconductors – realizacja 2011-
2012 r. 
8. Kierownik w finansowanym przez “The Ministry of Education and Science of Ukraine” 
projekcie #0109U007445 – Development of new environmental-green and high-reliable 
chalcogenide vitreous semiconductors for optical telecommunication, sensing and biomedical 
diagnostic – realizacja 2009-2010 r. 
9. Kierownik w finansowanym przez “The Ministry of Education and Science of Ukraine” 
projekcie #0109U002840 – Nanostructurally-modified chalcogenide glasses for photonic 
applications – realizacja 2009-2010 r. 
10. Kierownik w finansowanym przez “The Ministry of Education and Science of Ukraine” 
projekcie #0109U002839 – Investigation of atomic- and void-species nanostructures in silver 
chalcogenide glasses with potential applications for batteries and magnetic sensors – realizacja 
2009-2010 r. 
 

Inne, np. członkostwa, itd. 
Członek Komitetu “ICTERI-2019 (The 15th International Conference on ICT in Education, 
Research, and Industrial Applications)” (2019, Kherson, Ukraine); 
Członek Komitetu “International Conference on Oxide and Non-Oxide Materials for 
Optoelectronics and Energy Applications” (2015, 2017, 2019, Borovetz, Bulgaria); 
Członek Komitetu “Scientific and Technical Conference “Laser Technologies. Lasers and Their 
Application” (2017, 2019, Truskavets, Ukraine); 
Członek Komitetu “International Conference “Topical Problems of Semiconductor Physics” 
(2016, 2018, Truskavets, Ukraine); 
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma “International Scientific Journal “Advances in Biology & 
Earth Sciences” od roku 2018 (Baku, Azerbaijan); 
Kerownik po stronie ukraińskiej “Joint Ukraine-Azerbaijan International Research and Education 
Center of Nanobiotechnology and Functional Nanosystems” od roku 2016 (Drohobych, 
Ukraine); 
Członek Komitetu Ekspertów “Scientific Society of The Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Section “Scientific Problems of Materials Science” od roku 2015 (Kyiv, Ukraine); 
Członek Komitetu “International School-Conference “Semiconductor Physics Urgent Problems” 
(2005, 2008, 2010, 2013, Drohobych, Ukraine); 
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma “International Scientific Journal “Advances in Natural 
Science: Theory & Applications” od roku 2012 (Sofia, Bulgaria). 

Nauczyciel akademicki od 2015 r. wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych typów 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów technicznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty. 

 

Agnieszka Kramek, dr 

Dr nauk chemicznych 
2000 r. stopień mgr w zakresie chemii podstawowej i stosowanej, UMCS Lublin 
2004 r. stopień dr nauk chemicznych, UMCS Lublin 
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Technologia informacyjna, wykład (15 godz.) 
Technologia informacyjna, laboratorium (15 godz.) 
Ekonomika inżynierii środowiska, wykład (15 godz.) 
Ekonomika inżynierii środowiska, ćwiczenia 15 godz.) 
Ochrona atmosfery, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Monitoring wody, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godz.) 
Chemia środowiska, wykład (15 godz.) 
Chemia środowiska, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 

Zainteresowania badawcze w zakresie chemii środowiska, ochrony atmosfery i wód, 
toksykologii. 
Autorstwo i współautorstwo 20 publikacji naukowych w tym: 5 artykułów naukowych 
w wydawnictwie zbiorowym, 2 oryginalne prace  badawcze w języku angielskim, 6 publikacji 
w recenzowanych czasopismach naukowych, 1 publikacja popularnonaukowa oraz 6 
komunikatów i abstraktów. 
Uczestnictwo w kilku konferencjach naukowych, w dużej części o zasięgu międzynarodowym. 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 

1. A. Kramek, Opłacalność inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), 
Przegląd Prawno – Ekonomiczny, 37 (2016), s. 107 - 122. (lista B) 

2. A. Kramek, Bezpieczeństwo ekologiczne obszarów zurbanizowanych, Przegląd Prawno-
ekonomiczny, 39(2017), s. 313-331. (lista B) 

3. A. Kramek, Uwalnianie nanoodpadów do środowiska - ryzyko, zagrożenia i aspekty 
prawne, Przegląd Prawno – Ekonomiczny, 44/2 (2018), s. 285-302. 

Nauczyciel akademicki od 2007 r. - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
Wydział Medyczny (kosmetologia), od 2009 r. - WZPiNoS KUL w Stalowej Woli (inżynieria 
środowiska), doświadczenie w prowadzeniu różnych typów zajęć dydaktycznych: wykłady, 
ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria. 
Ponadto: 
1. Promotor 59  prac licencjackich; 
2. Promotor 7 prac inżynierskich; 
4. Kurator studenckiego Koła Zrównoważonego Rozwoju ProVita. 

 

Alicja Księżopolska, dr hab. inż. 

Nauki rolnicze w zakresie agronomii – agrofizyki/ nauki rolnicze w zakresie agronomii 
1996 r. stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii – agrofizyki, Instytut 
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 
2012 r. stopień naukowy dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Rolnictwa i bioinżynierii) 
2012 -2016 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, KUL JPII Lublin 
Obecnie - stanowisko adiunkta, KUL JPII Lublin 

Statystyka, warsztaty gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Podstawy geologii i geotechniki, wykład (30 godz.) 
Podstawy geologii i geotechniki, laboratorium (45 godz.) 
Seminarium inżynierskie (30 godz.)  
Pracownia inżynierska (60 godz.) 
Ochrona środowiska, laboratorium (15 godz.) 
Gleboznawstwo i rekultywacja, wykład (15 godz.) 
Gleboznawstwo i rekultywacja, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Zainteresowania badawcze w zakresie właściwości powierzchniowych, mikrostruktury frakcji 
próchnicznych, formy występowania związków próchnicznych, w tym połączenia organiczno-



100 

mineralne oraz procesy rozkładu materii organicznej. Badania polowe i modelowe w kierunku 
spowolnienia rozkładu materii organicznej i wpływie tego procesu na żyzność gleby. 
Autorstwo i współautorstwo w 80 publikacjach naukowych w tym: w 34 pracach naukowych 
w języku polskim i angielskim, (w tym z listy A i B (MNiSW), 3 monografii oraz 43 komunikatów 
i abstraktów konferencyjnych. 
Czynne uczestnictwo w 45 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym 
(postery i wystąpienia ustne). 
Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi, m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
Członek PTG (Polskie Towarzystwo Gleboznawcze), Międzynarodowe Towarzystwo 
Gleboznawcze, PTA (Polskie Towarzystwo Agrofizyczne) 
Jestem członkiem Rady Instytutu WZPiNoS KUL w Stalowej Woli oraz Członkiem Rady Wydziału 
WZNoS , a potem WZPiNoS KUL w Stalowej Woli.  
Byłam członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej; Wydziałowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia; kuratorem Pracowni Ekonomicznych Podstaw Ekologii oraz opiekunem I, II, III i IV 
roku IŚ (I stopnia) oraz studentów IŚ II stopnia.   
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 

 Księżopolska Alicja: Wpływ komponentów mineralnych i organicznych na właściwości gleby 
i rozkład materii organicznej. Monografia, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, p. 154, ISBN 
978-83-7611-433-0.  

 Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J.: Effect of synthesis organomineral complexes on the 
process of respiration of a HaplicLuvisol. “Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie”, Tom VII/ 2010. 
(lista B) 

 Księżopolska A., Włodarczyk T., Gliński J., Flis-Bujak M.:Respiration of the soil enriched with 
manure and mineral materials (methodical aspects). PolishJournal of EnvironmentalStudies, 
vol.20, No.2, 2011, 387-392.(lista A) 

 Księżopolska A.,Pazur M.: Surface properties of bentonite and illite complexes with humus 
acids. Clay Minerals, vol. 46, 2011, 149-156. (lista A) 

 Księżopolska A. Organic matter as the greatest bioenergy potential of soils-surfavce activity of 
humus substances. Ecological Chemistry and Engineering S, vol.18, No 4, 2011, 489-499. (lista 
A) 

 Księżopolska A, J. Joniec. Activity of microorganisms parcipitacing in organic matter 
transformation in HaplicLuvisol soil„ Ecological Chemistry and Engineering S, 21 (3), 2014, 499-
514. (lista A) 

 Księżopolska A, Włodarczyk T, Brzezińska M., Szarlip P., Pazur M „Effect of mineral and organic 
enrichments on actual denitrification and N2O- reducing activity of soil under flooded 
conditios”, Scientia Agricola, ISSN (0103-9016), 2017, vol. 74, n.4, p, 334-342. (lista A) 

9 grudzień2010 r. – wykład pt.” Materia organiczna gleb, geneza, podział, najważniejsze funkcje 
i metody badan” dla studentów III roku Agronomii w Katedrze Mikrobiologii Rolniczej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
10 marca 2011 r. – wykład pt. “ Materia organiczna w środowisku glebowym” dla studentów IV 
roku (I rok, II stopień) Chemii Środowiska na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.  
Wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim na licznych konferencjach naukowych – 
krajowych i międzynarodowych. 
Od października 2012 roku - do chwili obecnej prowadzę jako nauczyciel akademicki KUL różne 
typy zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria inżynierskie, pracownie 
inżynierskie na I I II stopniu inżynierii środowiska. Promotor 15 prac inżynierskich. 
W 2018 roku wystąpienie ustne – prezentacja pt. „Właściwości powierzchniowe 
i mikrostruktura frakcji próchnicznych pochodzących z gleb zróżnicowanych typologicznie” na 
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seminarium instytutowym dla studentów i wykładowców 

 

Rafał Kuzioła, dr 

Specjalność: w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie biochemii 
2011r. magister Chemii w specjalności Chemia Podstawowa i Stosowana, UMCS Lublin 
2018r. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie biochemii, UAM 
w Poznaniu 

Chemia, laboratorium gr. 1 i 2 (75 godz.) 
Chemia analityczna środowiska, laboratorium gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Pracownia magisterska (120 godz.) 

Zainteresowania badawcze w zakresie inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska. 
Autorstwo i współautorstwo 17 publikacji naukowych(współautor dwóch prac z Listy A 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego, w języku angielskim), 36 wystąpień na 
konferencjach w języku polskim i angielskim, na konferencjach krajowych oraz 
międzynarodowych, także za granicą (w tym: w formie posterów -23 razy, wykładów jako 
współautor -10 razy, wykładów jako autor -1 raz, komunikatów - 1 raz), 1 wykład gościnny dla 
studentów w Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Rosja, 24 
pozycje w materiałach pokonferencyjnych. 
Czynne uczestnictwo w 19  konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym 
jako członek komitetów organizacyjnych 4 konferencji, np. X Jubileuszowe Sympozjum 
Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, oraz 2 międzynarodowych; 
Odbyte bardzo liczne szkolenia z aparatury naukowej, zaawansowanego oprogramowania oraz 
szkolenia z B+R. 
Członek Rady Wydziału, Rady Instytutu, wydziałowej komisji do spraw jakości kształcenia oraz 
25 innych komisji, zespołów. 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 

1. Rafał Kuzioła, Barbara Marczewska, Krzysztof Marczewski (2017). Captopril apparently 
increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial 
urinary solutions. Journal of Clinical Laboratory Analysis. DOI: 10.1002/jcla.22127 IF: 
1.549 (20pkt)(lista A) 

2. Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Barbara Peplińska, Jarosław Jakubowicz, Rafał Kuzioła, 
Jeremi Kościński, Tomasz Białopiotrowicz, Jacek Gapiński (2017). Submicron sized 
fluorescent silica particles characterization. Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms. DOI: 
10.1016/j.nimb.2017.01.088 IF: 1.389 (25pkt)(lista A) 

3. B.Marczewska, R Kuzioła, A Pełeszczak (2017). Stężenie żelaza w wybranych próbach 
wód. Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania 
i możliwości. 529-539 (rozdział w monografii) 

4. B.Marczewska, R. Kuzioła, M. Szoja (2016). Wykorzystanie  torfu do usuwaniu metali 
ciężkich z wód. Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania 
i możliwości. 813-825 (rozdział w monografii) 

5. B.Marczewska, R. Kuzioła (2015). Spektroskopowe oznaczanie arsenu w wodach 
naturalnych. Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania 
i możliwości. 599-611 (rozdział w monografii) 

Od 01.10.2011 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Inżynierii Środowiska. Kilkuletnie 
doświadczenie w prowadzeniu różnych typów zajęć dydaktycznych z przedmiotów 
chemicznych: ćwiczenia, laboratoria, pracownia dyplomowa. 
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Przygotowywanie programów zajęć dydaktycznych, kierownictwo w projektach naukowych 
podczas kilku edycji Lubelskiego Pikniku Naukowego, organizacja warsztatów i zajęć 
laboratoryjnych dla szkół średnich, Opiekun studentów 1 roku inżynierii materiałowej 
2015/2016. 

 

Volodymyr Levytskyi, dr 

Specjalność: chemia substancji wielkocząsteczkowych / technologia materiałów polimerowych 
i kompozytowych 
1996r.  stopień naukowy doktora w zakresie  „Chemia substancii wielkocząsteczkowych”,  
Instytut Politechniczny we Lwowie 
2009r. stopień naukowy dr hab. w zakresie „Technologii materiałów polimerowych 
i kompozytowych”,   Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” 
2010r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska” 
2011r. tytuł profesora przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy 
2017r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, KUL Lublin 

Materiałoznawstwo, wykład (15 godz.) 

Głównymi tematami moich badań są: podstawy teoretyczne i technologiczne otrzymywania 
(nano)kompozytów z aktywnością funkcjonalnej i stworzenie produktów na ich osnowie; 
modyfikacja fizyczna i chemiczna materiałów polimerowych i kompozytowych;  technologii 
zmodyfikowanych kompozytów polimer-krzemianowych na bazie rozpuszczalnych w wodzie 
polimerów, krzemianów i solej metali. 
Autorstwo i współautorstwo ponad 170 publikacji naukowych w tym: 7 monografii naukowych, 
w języku ukraińskim, angielskim i polskim. 
Czynne uczestnictwo w ponad 130 konferencjach naukowych, w dużej części o zasięgu 
międzynarodowym. 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
1. Sikora Ja., Levytskyi V., Moravsky V, Gerlach H. (2013). Twin screw extrusion with Expancel 

foaming agent. Journal of Рolymer Еngineering, 33(6), 501-508. DOI: 10.1515/polyeng-2013-
0006 (lista A) 

2. Levyts’kyi V. E., Laruk Yu. V.,  Bilyi L. M., Kochubei V. V., Humenets’kyi T. V. (2015). Specific 
features of the modification of polyvinyl chloride  with polystyrene plastics.  Materials 
Science, 51 (3), 388 - 394. DOI: 10.1007/s11003-015-9853-5 (lista A) 

3. Levytskyi V., Masyuk A., Samoiliuk D., Bilyi L., Humenetskyi T. (2016). Morphology and 
properties of polymer-silicate composites and polyester materials based on them.  Materials 
Science,  52 (1), 17-24. DOI: 10.1007/s11003-016-9921-5 (lista A) 

4. Levytskyi V., Katruk D., Shybanova A., Bilyi L., Humenetskyi T. (2017).  Physicochemical 
Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions.  Materials Science, 52 (4), 
559-565.DOI 10.1007/s11003-017-9990-0 (lista A) 

5. Levytskyi V.,  Katruk D., Kochubei V., Humenets’kyi T., Masyuk А. (2017) Influence of 
polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites. 
Materials Science, 53 (3), 385-391. DOI 10.1007/s11003-017-0086-7 (lista A) 

6. Levyts’kyi V. Ye., Masyuk А. S., Bialopiotrowicz Т., Bilyi L. М., and Humenets’kyi T. V. (2018) 
Morphology and properties of thermoplastic composites with modified silicate fillers. 
Materials Science,  54 (1) , 48-54. DOI 10.1007/s11003-018-0157-4 (lista A) 

7. Khromiak, U., Levytskyi, V., Stepova, K., Tarnawsky, A (2018) Synthesis and properties of 
adhesive polymer-methylmethacrylate materials. International Journal of Polymer Science.  
Vol. 2018, Article ID 4905304, 9 pages. DOI: 10.1155/2018/4905304. (lista A) 

8.  Levytskyi V. (2015) Interphase processes for obtaining of polyvinylpyrrolidone (co)polymers 
and materials: Monograph.  Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. 256 s.  
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9. Patent Ukrainy 94849. Sposób wytwarzania materiału PVC (Miedzyludowa kl. 
wynalazek 5 C08L27 /06). 2014r. 

10. Patent Ukrainy 121376. Materiał poliestrowy (Miedzyludowa kl. wynalazek 5 S08L 67/06 
C08L 27/06 C04B 26/18) 2017 r. 

 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
1. Wykonawca w finansowanym przez UE  projekcie  PIRSES-GA-2010-269177  FP7-PEOPLE-

2010-IRSES - Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of 
thermoplastic polymer composites and nanocomposites  – realizacja 2011-2015 r. 

2. Kierownik w finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy projekcie 0114U005077 - 
Opracowanie termoplastycznych i termoutwardzalnych materiałów foliowych na bazie 
zmodyfikowanych (nano)kompozytów polimerowo-nieorganicznych - realizacja 2014-2015 r.  

3. Wykonawca w finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy projekcie 0117U004452 - 
Naukowe podstawy syntezy nowych (nano) kompozytów polimerowo-hydrożelowych 
o specjalnym przeznaczeniu -  realizacja 2017-2019 r.   

Nauczyciel akademicki od 1997 r. wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych typów 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów technicznych: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 
konwersatoria, warsztaty. 
Przygotowanie autorskich programów zajęć dydaktycznych z zakresu  technologii chemicznej, 
inżynierii materiałowej, przetwarzania tworzyw sztucznych, technologii kompozytów 
i nanokompozytów i innych. 
Ponadto: 
1. Promotor 7 rozpraw doktorskich; 
2. Promotor 17 prac magisterskich; 
3. Autorstwo podręcznika metodycznego pt.  Testy wstępne na studia magisterskie 

 

Barbara Marczewska, dr hab. 

Specjalność: chemia, chemia fizyczna, chemia analityczna 
1969r. tytuł magistra chemii UMCS Lublin 
1978r. stopień dr chemii  UMCS Lublin  
1999r. stopień dr habilitowanego  nauk chemicznych  UMCS Lublin 
2011r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, KUL Lublin 

Chemia,  wykład (30 godz.) 
Ochrona atmosfery, wykład (15 godz.)  
Elektrochemia w badaniach środowiska, wykład fakultatywny (30 godz.)  
Chemia analityczna środowiska, wykład (15 godz.) 
Seminarium magisterskie (60 godz.) 
Ochrona środowiska, wykład (15 godz.) 

Zainteresowania naukowe to mechanizm i kinetyka procesów elektrodowych, elektroaktywne 
filmy, pierwiastki i związki szkodliwe i toksyczne dla środowiska, wpływ leków na oznaczanie 
białek  
Łączna ilość publikacji 96 w tym 40 z listy A ( lista filadelfijska) 
Liczba publikacji po habilitacji 57 w tym 20 z listy A 
Łączna ilość wystąpień kongresowych  116, 200 cytowań. 
Członek  Komisji Elektroanalizy PAN do 2011 roku i Towarzystw  Naukowych: Polskiego 
Towarzystwa Chemicznegoi Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 
Organizator  Zjazdów Naukowych z dziedziny analityki i ochrony środowiska  
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
B.Marczewska, K.Marczewski. First glass electrode and its creators F. Haber and Z. 



104 

Klemensiewicz. On 100th Anniversary.Z. Phys. Chem. 224  (2010) 795. 
B.Marczewska. Oznaczanie wanadu w wodach naturalnych różnych rejonów świata. 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 (monografia) 
B. Marczewska, R.Kuzioła, A.Kramek. Spektroskopowe oznaczanie wanadu w próbkach gleb w 
Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Ed. Z 
Hubicki UMCS Lublin 2013,  128-140  (rozdział w monografii) 
B.Marczewska, M. Przegaliński. Electrode processes of selected redox active substances on 
poly(o-aminophenol)film electrode Cent.Eur.J.Chem.,11 (2013)189 
B.Marczewska, M.Przegaliński. Poly(catechol) electroactive film and its elecreochemical 
properties, Synthetic Metals, 182 (2013) 33-39 
B. Marczewska, R. Kuzioła. Spektroskopowe oznaczanie arsenu w wodach naturalnych w Nauka 
i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Ed. Z Hubicki 
UMCS Lublin 2015,  543-558  (rozdział w monografii)  
B.Marczewska, R.Kuzioła F. Rudzki. Metody usuwania surfaktantów ze ścieków w Gospodarka 
komunalna nowe rozwiązania i technologie, red.: B.Marczewska,  Wyd. Seidel Przywecki,  
Warszawa 2015, 13-2.  
B.Marczewska, R.Kuzioła, M.Szoja. Wykorzystanie  torfu do usuwaniu metali ciężkich z wód w 
Nauka i przemysł  metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Ed. Z. 
Hubicki    UMCS Lublin 2016 , t.2, str 813-824. 
R. Kuzioła, B. Marczewska, K. Marczewski. Captopril apparently increase and cisplatin 
apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions,  Journal of 
Clinical Laboratory Analysis,  Version of Record online: 20 FEB 2017 | DOI: 10.1002/jcla.22127  

Nauczyciel akademicki od 1969 r. do 2011 zatrudniony na  UMCS Lublin od  2011-2019 KUL. 
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych typów zajęć dydaktycznych z przedmiotów 
chemicznych: chemia analityczna, analiza klasyczna i  instrumentalna, chemia ogólna 
i nieorganiczna, ochrona atmosfery : wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, 
promotorstwo prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich i doktorskich, opiekun praktyk  
1. Przygotowanie autorskich programów zajęć dydaktycznych  dla kierunku chemia i inżynieria 
środowiska i materiałowa: 
2. Obronionych  5 doktoratów 
3. Promotor  52 prac magisterskich 7 licencjackich 
4. Promotor 25 prac inżynierskich  
5. Recenzje 1 pracy habilitacyjnej, 2 doktoratów, 68  prac dyplomowych, inżynierskich 
i magisterskich, w tym   trzech zagranicznych   

 

Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, dr hab. inż. 

Specjalność: hydrobiologia, ekologia i ochrona wód 
dr nauk rolniczych, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, 1991 r. 
dr hab. agronomia-ochrona środowiska, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, 2003 r. 
prof. IOP PAN, 2010 r. 
prof. KUL, 2011r. 

Technologia uzdatniania wody, wykład (15 godz.) 
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, wykład (30 godz.) 
Monitoring wody, wykład (15 godz.) 
Zasoby i ochrona wód, laboratorium gr. 1 i 2 (60 godz.) 
Seminarium magisterskie (60 godz.) 
Pracownia magisterska (30 godz.) 

Dorobek naukowy obejmuje  spektrum zagadnień z zakresu badań podstawowych w tym: 
ekofizjologii mikroorganizmów wodnych oraz  podstaw funkcjonowania antropogenicznych 
ekosystemów  wodnych.  Zagadnienia aplikacyjne  to  przyczyny i skutki eutrofizacji wód 
powierzchniowych, zasady racjonalnej gospodarki wodnej oraz sposoby czynnej ochrony wód 
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w tym, udrażnianie korytarzy ekologicznych.  
Opublikowany dorobek naukowo-badawczy, który tworzyłam lub współtworzyłam w okresie 
dotychczasowej pracy naukowej obejmuje ponad 100 prac. W łącznej liczbie prac to 37 
oryginalnych prac naukowych z zakresu badań podstawowych, 5 publikacji monograficznych, 
opublikowane w wydawnictwach naukowych zagranicznych i krajowych, 8 pozycji popularno 
naukowych, 30 opublikowanych referatów i abstraktów oraz na mój dorobek naukowo-
badawczy składa się również 26 poważnych specjalistycznych eksperckich opracowań. 
Brałam udział w pracach lub jestem członkiem: rad, komitetów i towarzystw naukowych: 
Od roku 1980 członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, od roku 2009 Członek 
Zarządu Głównego PTH, 
2006-2010 członek Panelu Recenzentów MNiSW w zespołach N 304 Ekologia i Ochrona 
Przyrody i N305 Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 
Od roku 2004 członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, 
Od roku 2010 członek Rady Naukowej Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN 
w Gołyszu, 
Od roku 2010 członek Rady Redakcyjnej Forum Faunistyczne 
Od roku 2011 członek Krajowego Komitetu Wielkich Zapór przy Ministrze Środowiska, 
Od roku 2012 członek Komitetu Sterującego,  Małopolskiego Klastra Wodnego 
Od 2015 Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Wodnej Oddział Krakowski PAN 
2015-2016 członek Komitetu Naukowego International Conference Towards the Best Practice of 

River Restoration and Maintanance. Kraków 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
Szarek- Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2010. The comparison between the water  quality 
of the main tributaries to three submontane dam reservoirs and the sedimen quality in those 
reservoirs. Oceanological and Hydrobiological Studies 39 (3): 1-10. 
Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G. 2010. Porównanie 
wybranychparametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód Zbiornika Czorsztyńskiego w 
latach 1998 i 2005. W: Soja R., Knutelski S., Bodziarczyk J. (red.) Monografie Pienińskie. Pieniny, 
Zapora, Zmiany. 2: 107-121. 
Szarek-Gwiazda E., Wilk-Wożniak E., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Walusiak E., 
Ciszewski D., Aleksander Kwaterczak U. 2011. Zbiorowiska hydrobiontów w stawie 
podlegającym długookresowej antropopresji. W: Marszalewski W. (red.) Antropogenic and 
natural transformation of lakes. PTLim, UMK Toruń 5: 165-171. 
Mazurkiewicz-BorońG., B. Marczewska (red.) 2014. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i 
metody działań ochronnych, Lublin, Wyd. KUL:  443 pp. 
Mazurkiewicz-Boroń G. 2016. Uwarunkowania zlewniowe, chemizm i trofia wód. W: Sądag T., 
Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G. & Słonka R. (red.) Zbiornik wodny Dobczyce –  
Monografia. Kraków, RZGW, MPWiK: 147–153. 
Sądag T., T. Banduła, E. Materek, G. Mazurkiewicz-Boroń&R. Słonka (red.) 2016. Zbiornik 
WodnyDobczyce –Monografia. Kraków, RZGW, MPWiK: 219 pp. 
Ewa Szarek-Gwiazda, Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Robert Gwiazda& Jan Urban. 2018. 
Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to 
natural and human impact. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 419, 5. 
https://doi.org/10.1051/kmae/2017056 
Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
Projekt POIŚ.05.02.00-084/08Przywrócenie drożności doliny rzeki Biała Tarnowska (2008-2014) 

Prace dydaktyczne wykonuję od roku 2006 pierwsze na Uniwersytecie Jagielloński w ramach 
studiów biologiczno-geograficznych. Od 2008 - 2012 byłam dyrektorem i wykładowcą Studium 
Podyplomowego przy Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, natomiast od roku 2011 na 
Katolicki Uniwersytecie Lubelskim  prowadzę zajęcia z zakresu ochrony wód w ramach kierunku 
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inżynieria środowiska I i II stopnia.  Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych typów 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów ochrony środowiska, inżynierii środowiska: wykłady, 
ćwiczenia, laboratoria, seminaria licencjackie, magisterskie. Przygotowanie autorskich 
programów zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii wód, ochrony wód i eutrofizacji wód. 
Uczestniczyłam i uczestniczę w powstawaniu oraz opiekuję się realizacją tematów prac 
dyplomowych i magisterskich i doktorskich. Byłam recenzentem 3 rozpraw doktorskich 
i autorem licznych recenzji wydawniczych i promotorem około 30 prac inż. i mgr. 

 

Robert Stachyra, mgr 

2010 r. tytuł zawodowy magistra biologii w specjalności mikrobiologia, UMCS w Lublinie 

Odwodnienia i nawodnienia, laboratorium (45 godz.) 
Technologia uzdatniania wody, laboratorium (15 godz.) 
Bilanse wodne, warsztaty (30 godz.) 
Pracownia inżynierska (60 godz.) 
Pracownia magisterska (90 godz.) 

Zainteresowania badawcze w zakresie metod analizy wód środowiskowych pod kątem 
występowania nowych zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. 

Pracownik uczelni od 2011 r. na stanowisku starszego referenta technicznego, czynna pomoc 
nauczycielom akademickim w przygotowaniu i przebiegu zajęć praktycznych. Zajęcia odbywały 
się na terenie laboratoriów Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli oraz w Instytucie 
Inżynierii Środowiska. 
Prowadzenie projektów popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w kolejnych edycjach 
Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz oprowadzanie grup wycieczkowych po laboratoriach Instytutu 
w ramach Dni Otwartych. 
W 2013 r. ukończone 2-semestralne studia podyplomowe z Analityki Laboratoryjnej w Ochronie 
Środowiska, co poprawiło jakość pomocy przy zajęciach praktycznych w laboratorium. 
Od 2016 r. asystent-naukowo dydaktyczny, samodzielne prowadzenie zajęć laboratoryjnych 
i warsztatowych oraz pomoc w prowadzeniu badań do prac inżynierskich i magisterskich 
w ramach pracowni dyplomowych. Pełnienie funkcji opiekuna roku dla studentów z rocznika 
2016/17. 
Od 2016 r. coroczny udział w kolejnych edycjach zajęć nadobowiązkowych prowadzonych dla 
młodzieży licealnej na terenie laboratoriów Instytutu Inżynierii Środowiska w ramach umowy 
o współpracy Wydziału z LO im. KEN w Stalowej Woli. 

 

Franciszek Świtała, dr inż. 

Specjalność: energetyka i hydroenergetyka 
1975 r. stopień mgr inż. Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny 
1983r. dr nauk technicznych, Leningradzki Uniwersytet Politechniczny, specjalność elektrownie 
wodne i urządzenia hydroenergetyczne 
2008r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, zarządzanie finansami. 
2012r. docent, Samarski Państwowy Uniwersytet Politechniczny (Rosja) 

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, wykład (30 godz.) 
Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, laboratorium (15 godz.) 
Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, warsztaty (60 godz.) 
Geometria wykreślna i grafika inżynierska, wykład (15 godz.) 
Alternatywne źródła energii,  wykład (15 godz.) 
Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych,  wykład (15 godz.) 
Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych,  warsztaty gr. 1 i 2 (30 godz.) 
Zainteresowania w zakresie energetyki, odnawialnych źródeł energii, hydroenergetyki. 
Staż naukowy  1986 Leningradzki Uniwersytet Politechniczny (Rosja).Autorstwo i współautorstwo  
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ponad 120 publikacji naukowych dotyczących energetyki, oświetlenia, odnawialnych  źródeł 
energii. Publikacje w języku polskim rosyjskim i angielskim. Uczestnictwo w ponad 100 
konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami. Organizator ponad 10 konferencji 
międzynarodowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. 
Współpraca naukowa z Sankt Petersburskim Uniwersytetem Politechnicznym im, Piotra Wielkiego 
(Rosja), Samarskim Uniwersytetem Architektoniczno-Budowlanym (Rosja), Państwowym 
Uniwersytetem Politechnicznym w Mińsku( Białoruś), Politechniką Wrocławską. 
Członek Komitetu organizacyjnego międzynarodowych cyklicznych konferencji ECOBALTICA 
Członek Ukraińskiej Akademii Technologicznej .Wydział ekonomiki nowych technologii. 
Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Sankt Petersburskich 
V-e przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Rosyjskich. 
Biegły Sądu Okręgowego w Lublinie z zakresu odnawialnych źródeł energii , energetyki , pomp 
ciepła, oświetlenia. 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 
1. Franciszek Świtała   Energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych rzeki Chodeki;( Energy use 
of water resources of the river Chodeki)I Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców pt. 
„Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”, Stalowa Wola  8 – 9 listopada 
2013r, 
2. Świtała F Przepisy a rzeczywistość wykrywania nielegalnego poboru energii, miesięcznik 
Energetyka  nr 5 z 2012 roku, str. 246-250 
3.Svitala F., Modern possibilities of using loc pressure water streams in electrical power 
generation. Science Reviev Journal. Higer Attestation Comission N9, 2014.Str. 827-833. 
4. СвиталаФ, ГалицковаЮ,М. 
Использовавниегидравлическихэнергоагрегатовснаклоннойосьюдлямалыхгидроэлектроста
нций  Science Reviev Journal. Higer Attestation Comission N10, 2014,стр 450-457. 
5. Świtała F., Balanced utilisation of small rivers drainage areas for obtaining renewable Energy 
from primary and secondary renewable sources. Russian provinch architectural environment 
glimpses from inside and outside Samara 25-29.10. 2012r.str. 113-121. 
6.Свитала Ф. Фотовольтанические элементы в современной архитектуре города. Устойчивое 
развитье городской среды сборнк статьей Самара 2016, стр 93-99. 
7.Рубик Н.В. Свитала Ф.Роль государства в сфеое инновационного развитья рунка жилой 
недвижимости. Сборник статьей. Экономические аспекты управления строительным 
комплессом в современных условиях. Самара 2016 Сборник статьей. Экономические 
аспекты управления строительным комплессом в современных условиях. Самара 2016. Стр 
203-208. 
8.ŚwitałaF., GalickovaJ. M.:Использование гидравлических агрегатов с наклоенной осью для 
малых ГЭС. 75 международная научно-техническая конференция традиции и  
инновации в строительстве и архитектуре. Самара  2018 стр 221-226. 
9. СвиталаФ.,ГалицковаЮ.М.КаскадгидроэлектростанцийнарекеБубр. ScienceReview. Nr 
13/2016 cтр 65-70 

Nauczyciel akademicki od 1977 roku, prowadziłem wykłady ćwiczenia laboratoria, warsztaty. 
Zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotów inżynierskich: energetyka, budownictwo, konstrukcje 
inżynierskie, instalacje wod-kan. i pokrewne. 
1977-2007Politechnika Lubelska. 
2009-2011 Wyższa Szkoła PA 
2011-2019 KUL 
2013-2019  SPTU (Politechnika Samarska Rosja) 
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Sylwia Terpiłowska, dr 

Nauki weterynaryjne/immunologia 
2000, tytuł zawodowy magistra biologii o specjalności mikrobiologia, Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi UMCS, Lublin 
2008, stopień naukowy doktora w zakresie nauki weterynaryjne, specjalność immunologia, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UWM w Olsztynie 

Biologia i ekologia, wykład (30 godz.) 
Biologia środowiska, wykład (15 godz.)  
Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej, wykład (30 godz.) 
Ochrona własności intelektualnej, konwersatorium (15 godz.) 
Biotechnologia w inżynierii środowiska, wykład fakultatywny (30 godz.) 
Mikrobiologia, higiena, środowisko- bezpieczeństwo i jakość w praktyce przemysłowej, wykład 
fakultatywny (30 godz.) 
Seminarium (60 godz.) 
Oceny mikrobiologicznego skażenia wód, wykład (15 godz.) 

Zainteresowania badawcze w zakresie biologii medycznej, głównie w zakresie wpływu 
mikroelementów, nanozwiazków oraz wzajemnych ich interakcji na metabolizm komórek 
zwierzęcych in vitro. 
Staże naukowe: w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego- 2012, 2014, w Join Research Centre, 
Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) w Isprze, NanoBiosciences Unit- 2013, 
Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie (2011, 2006), LLP/Erasmus Staff Mobility- 2009, 2010 
(University of Malta, Katolicka Univerza v Ruzomberku, Universty of Joensuu, Tallin University). 
Autorstwo i współautorstwo ponad 40 publikacji naukowych w tym: 2 monografii naukowych, 
17 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz23 oryginalnych prac badawczych w języku angielskim 
oraz 35komunikatów i abstraktów konferencyjnych. 
Czynne uczestnictwo w ponad dwudziestu konferencjach naukowych, w dużej części o zasięgu 
międzynarodowym. 
Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi, tj. Politechnika Lubelską oraz Uniwersytetem 
Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. 
Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, od roku 2013 
 
Najważniejsze osiągnięcia naukowe (2010-2019):  
Wykaz publikacji i patentów: 

1. Terpilowska S., Siwicki A.K. (2018) Interactions between chromium(III) and iron(III), 
molybdenum(III) or nickel(II): cytotoxicity, genotoxicity and mutagenicity studies. 
Chemosphere, 201: 780-789.(lista A) 

2. Terpilowska S., Siwicki A.K.(2019)Cell cycle and transmembrane mitochondrial potential 
analysis after chromium(III), iron(III), molybdenum(III) or nickel(II) and their mixture 
treatment. Toxicology Research, 8: 188–195. (lista A) 

3. Terpilowska S., Siwicki A.K. (2019) Pro- and antioxidant activity of chromium(III), 
iron(III), molybdenum(III) or nickel(II) and their mixtures, Chemico-Biological 
Interactions, 298: 43-51. 

4. Terpiłowska S., Siwicki A. K, Chromium(III) and iron(III) inhibits replication of DNA and 
RNA viruses, Biometals, 2017, 30(4): 565–574. (lista A)  

5. Terpiłowska S., Siwicka-Gieroba D., Siwicki A. K., Cytotoxicity of iron(III), 
molybdenum(III) and their mixtures in BALB/3T3 and HepG2 cells, Journal of Veterinary 
Research, 2018, 62: 527-533.(lista A) 

6. Terpiłowska S., Siwicka-Gieroba D., Siwicki A. K.,Cell viability in normal fibroblasts and 
liver cancer cells after treatment with iron(III), nickel(II) and their mixture, Journal of 
Veterinary Research, 2018, 62: 533-542.(lista A) 
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7. Tobólska S., Terpiłowska S., Jaroszewski J., Siwicki. A.  K., The influence of Inosine 
pranobex  on cell viability in normal fibroblasts and liver cancer cells, Journal of 
Veterinary Research, 2018, 62(2): 215-220.(lista A) 

8. Tobólska S., Terpiłowska S., Jaroszewski J., Siwicki. A.  K., Genotoxicity and mutagenicity 
of Inosine pranobex, Journal of Vtererinary Research, 2018, 62(2): 207-213.(lista A) 

9. Terpiłowska S., Siwicki A. K., Cell viability after simultaneous interactions of 
chromium(III) and iron(III), Trace Elements and Electrolytes, 2018, DOI: 
10.5414/TEX01533.(lista A) 

10. Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki Andrzej K, Genotoxicity and mutagenicity of nickel(II) 
and iron(III) and interactions between these microelements, Trace Elements and 
Electrolytes, 2018, DOI: 10.5414/TEX01545. (lista A) 

 

Wykaz max 10 najważniejszych projektów badawczych i aplikacyjnych: 
1. Wykonawca w finansowanym przez NCBiR projekcie Badania nad innowacyjnym lekiem 
o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt (POIG.01.03.01-28-108/12) 
2. Kierownik badań w zakresie działalności statutowej:  
Wpływ wybranych pierwiastków na mechanizmy odporności komórek ludzi i zwierząt- 2011-
2013 
Inżynieria środowiska, jako nauka: stan obecny i perspektywy- 2012 
Wpływ diety na funkcjonowanie organizmu ludzi i skutki społeczne stosowania diet- 2014, 
2015,  
Wpływ składników diety na zdrowie i poprawę warunków życia społeczeństwa- 2016- 2019 

Nauczyciel akademicki KUL od 2000r. wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych typów 
zajęć dydaktycznych z przedmiotów biologicznych oraz medycznych: wykłady, laboratoria, 
konwersatoria. 
Przygotowanie autorskich programów zajęć dydaktycznych z zakresu: biologii i ekologii, 
cytologii, fizjologii, genetyki, mikrobiologii, toksykologii, ochrony własności intelektualnej. 
Ponadto: 
1. Promotor 38 prac inżynierskich; 
2. Współautorstwo monografii przeznaczonej dla studentów Inżynierii środowiska pt. 
„Ćwiczenia z biologii i ekologii” 
3. Współredakcja monografii przeznaczonej dla studentów Inżynierii środowiska pt. „ Ćwiczenia 
z mikrobiologii” 

 

5. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych 

obiektów, w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym 

kierunku, a także informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych 

i informacyjnych. 

 

Budynek Inżynierii Środowiska 
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Wyposażenie Status 

1 -I -1.16 Laboratorium 53,42 8 
- Koryto przepływowe do 
pomiarów 
hydrometrycznych 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 
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2 

0 

08 
Pracownia 
przygotowawcza 

24,52 4 

- Dejonizator do wody, 
- Waga techniczna, 
- Automatyczna biureta 
cyfrowa (2 szt.), 
- Dygestorium 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

3 09 Laboratorium 56,41 8 

- Cieplarka laboratoryjna, 
- Waga analityczna (2 szt.), 
- Laboratoryjny piec 
muflowy, 
- Płyta grzejna, 
- pH-metr/konduktometr, 
- Szafa bezpieczeństwa, 
- Palniki Bunsena (9 szt.), 
- Palniki Meckera (4 szt.), 
- Łaźnia wodna, 
- Elektrolizer laboratoryjny 
EP 6/1, 
-  Titrator z wyposażeniem 
(2 szt.), 
- Dygestorium 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

4 015 Sala wykładowa 90,56 31 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

5 016 Laboratorium 
48,98 
+  
6,87 

8 

- Mikroskop optyczny 
GENETIC PRO TRINO, 
- Polarymetr POLARIS, 
- Licznik Geigera-Mullera 
(radiometr), 
- Teslomierz, 
- Zestaw doświadczalny ze 
statywem (3 szt.), 
- Waga precyzyjna, 
- Lepkościomierz z 
oprzyrządowaniem, 
- Tokarka FD 150/E, 
- Generator funkcyjny 
DF1642B z wyposażeniem 
(4 szt.),  
- Zasilacz prądu stałego (5 
szt.), 
- Multimetr (3 szt.), 
- Amperomierz (3 szt.), 
- Oscyloskop (2 szt.), 
- Luksomierz, 
- Mikrometr (4 szt.), 
- Mikrometr cyfrowy, 
- Zasilacz stabilizowany (3 
szt.), 
- Ława optyczna z 
wyposażeniem (3 szt.) 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

6 017 Laboratorium 56,41 8 - Miernik wyłączników Pomieszczenie 
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różnicowo-prądowych 
MRP-201, 
- Miernik impedancji pętli 
zwarcia MZC-304, 
- Miernik rezystancji 
izolacji MIC2510, 
- Miernik do pomiaru 
komfortu pomieszczeń, 
Luksomierz, 
- Rejestrator temperatury  
i wilgotności (6 szt.), 
- Rejestrator cęgowy (4 
szt.), 
- Miernik poziomu 
dźwięku, 
- Miernik promieniowania 
UV-A, 
- Woltomierz analogowy (2 
szt.), 
- Amperomierz analogowy 
(3 szt.), 
- Miernik rezystancji 
uziemienia IMU-10, 
- Miernik pola TM-195, 
- Rejestrator danych GL 
220, 
- Miernik do pomiaru 
systemów HVAC, 
- Miernik do pomiaru 
różnicy ciśnień, 
- Przetwornik ciśnienia 
wraz  
z czujnikami pomiaru 
przepływu powietrza, 
- Kamera termowizyjna, 
- Centrala wentylacyjna 
OPAL 

w dyspozycji 
WZPiNoS 

7 019 
Pracownia 
komputerowa 

66,90 11 

- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy, 
- 10 + 1 stanowisk 
komputerowych 
wyposażonych  
w specjalistyczne 
oprogramowanie: 
AUTOCAD 2011; SAGA GIS, 
- Drukarka 
wielkoformatowa HP DJ 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

8 020 Sala wykładowa 26,88 13 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 
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9 022 Sala wykładowa 111,33 51 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

10 026 Laboratorium 53,42 8 

- Pipeta automatyczna (6 
szt.), 
- Mieszadło magnetyczne  
z grzaniem, 
- Wstrząsarka typu vortex, 
- pH-metr, 
- Palnik Bunsena (8 szt.), 
- Waga techniczna, 
- Waga analityczna  
z otwieranymi 
drzwiczkami, 
- Cieplarka laboratoryjna 
(2 szt.), 
- Wirówka uniwersalna z 
chłodzeniem SIGMA2-
16KL, 
- Łaźnia wodna  
z wytrząsaniem, 
- Dygestorium, 
- Lodówka z 
zamrażalnikiem, 
- Mikroskop biologiczny 
LEICA DM500 (7 szt.) 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

11 028 Sala wykładowa 109,93 49 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

12 

I 

1.1 Laboratorium 28,08 4 

- Cieplarka laboratoryjna, 
- Spektrofotometr UV-VIS, 
- Wytrząsarka kołyskowa, 
- Wytrząsarka VORTEX MX-
S, 
- Waga techniczna, 
- Waga analityczna, 
- Waga analityczna 
dwuzakresowa, 
- Mieszadło magnetyczne, 
- Pipeta automatyczna (8 
szt.), 
- Wielofunkcyjny przyrząd 
komputerowy CX-701, 
- Aparat do elektroforezy 
kapilarnej P/ACE, 
- Kuchenka mikrofalowa, 
- Dygestorium 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

13 1.8 Laboratorium 27,48 4 

- Ogniwo fotowoltaiczne (2 
szt.), 
- Amperomierz (4 szt.), 
- Woltomierz (4 szt.) 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 



113 

14 1.9 Laboratorium 39,45 8 

- Chromatograf jonowy, 
- Kolorymetr spektralny 
SP-830+, 
- Ponton 4-osobowy, 
- Tlenomierz laboratoryjny, 
- Reaktor BZT OXITOP IS6, 
- Pompa zanurzeniowa 
15000 L/H 3749, 
- Siatka planktonowa, 
- Sita do badań 
granulometrycznych, 
- pH-metr/konduktometr, 
- Przenośny miernik do 
wody HI 9813-5, 
- Krążek Secchiego, 
- Waga precyzyjna, 
- Czerpacz grawitacyjny 
CORER, 
- Czerpacz RUTTNER, 
- Mętnościomierz 
przenośny cyberscan TN 
100, 
- Bezprzewodowa stacja 
meteo VANTAGE PRO2 
PLUS, 
- Dalmierz laserowy, 
- Młynek hydrometryczny, 
- Niwelator optyczny 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

15 1.14  32,9 4 

- Spektrofotometr VIS 
SPECTRONIC 200  
z komputerem, 
- Waga laboratoryjna, 
- Miernik pola 3-osiowy 
TM-195, 
- Miernik pola TM-191, 
- Miernik pH i chloru  
w wodzie, 
- Monochromator MP250 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

16 1.16  32,89 6 

Wirówka laboratoryjna 
MPW 352, 
- Waga analityczna, 
- Mieszadło magnetyczne, 
- Biureta szklana 
automatyczna (2 szt.), 
- pH/konduktometr, 
- Wytrząsarka do sit, 
- Sita do badań 
granulometrycznych, 
- Dejonizator do wody, 
- Lodówka  
z zamrażalnikiem 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 
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17 1.17  32,89 4 

- Suszarka laboratoryjna (3 
szt.), 
- Mieszadło mechaniczne, 
- Wytrząsarka, 
- Laboratoryjna płyta 
grzejna, 
- Płyta do prażenia, 
- Waga analityczna, 
- Waga techniczna, 
- Dygestorium, 
- Zestaw do mineralizacji w 
obiegu zamkniętym, 
- Zestaw do pomiaru 
stężenia radonu (2 szt.), 
- Miernik skażeń 
radioaktywnych (2 szt.), 
- Lodówka  
z zamrażalnikiem 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

18 1.19  
33,31 
+ 
8,00 

9 

- Gwintownica ręczna 
(elektryczna) do rur (2 
szt.), 
- Uniwersalny statyw  
z imadłem do rur, 
- Pompa ze sterowaniem, 
- Wiertarka stołowa, 
- Wiertarka udarowa 
ręczna, 
- Przetwornik 
bezinwazyjnego 
przenośnego 
przepływomierza, 
- Wiskozymetr Hopplera, 
- Szlifierka kątowa, 
- Termometr (34 szt.), 
- Rotametr 1 RDN 06 (3 
szt.), 
- Rotametr 2 RDN 20 (3 
szt.), 
- Rotametr 3 RDN 25 (2 
szt.), 
- Manometr cyfrowy (18 
szt.), 
- Manometr tarczowy (24 
szt.) 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

19 1.20  32,38 6 
- Wytrząsarka do sit, 
- Miernik grubości powłoki 
zewnętrznej (2 szt.) 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

20 1.22  32,38 4 

- pH-metr/konduktometr, 
- Spektrofotometr VIS 
SPECTRONIC 200  
z komputerem, 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 
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- Pipeta automatyczna (6 
szt.) 

21 1.23  38,56 6 

- Aspirator, 
- Suszarka laboratoryjna, 
-  Spektrofotometr VIS 
SPECTRONIC 200, 
- Waga analityczna, 
- Waga techniczna, 
- pH-metr/konduktometr, 
- Dygestorium 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

22 

II 

2.1  24,21 9 

- Palnik Bunsena (2 szt.), 
- Wstrząsarka, 
- Komora do PCR i zestaw 
do sterylizacji płynów 
- Termocykler 
TADVANCED96SG do 
reakcji PCR z funkcją 
gradientu, 
- Aparat do elektroforezy 
poziomej i pionowej 
COMPACT XL 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

23 2.6  33,17 6 
- Tablica multimedialna Pomieszczenie 

w dyspozycji 
WZPiNoS 

24 2.9  35,17 4 
- Suszarka laboratoryjna, 
- Dygestorium 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

25 2.11  35,81 6 
- Zestaw do pozyskiwania, 
obróbki i prezentacji 
danych geograficznych 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

26 2.12  35,81 6 

- Spektrometr 
promieniowania Gamma, 
- pH-metr/konduktometr, 
- Miernik TDR wilgotności, 
temperatury  
i zasolenia gleby 
 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

27 2.13  35,81 8 
- Mikroskop optyczny (5 
szt.) 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

28 2.14  35,14 4 

- Inkubator z atmosferą 
CO2, 
- Szafa na dwie butle  
z gazem technicznym, 
- Komora laminarna, 
- Pipetor, 
- Pipety automatyczne (6 
szt.), 
- Pipety elektroniczne 8-
kanałowe (2 szt.), 
- Pipety elektroniczne 12-

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 
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kanałowe (2 szt.), 
- Palnik Bunsena (2 szt.), 
- Cieplarka laboratoryjna, 
- Mikroskop odwrócony do 
obserwacji w jasnym polu, 
kontraście fazowym  
i fluorescencji, 
- Lodówka z 
zamrażalnikiem 

29 2.15  38,46 4 

- Pipetor, 
- Pipety automatyczne (12 
szt.), 
- Dozownik strzykawkowy, 
- Mieszadło magnetyczne  
z grzaniem, 
- Wstrząsarka typu vortex, 
- Płyta grzejna,  
- Zestaw do filtracji, 
- Spektrofotometr 
mikropłytkowy z płuczką, 
- Palnik Bunsena (2 szt.), 
- Mikroskop optyczny (2 
szt.), 
- Wirówka mikrolitrowa, 
- Wirówka uniwersalna  
z chłodzeniem, 
- Łaźnia wrząca olejowa, 
- Łaźnia wodna  
z wytrząsaniem, 
- Dygestorium, 
- Lodówka  
z zamrażalnikiem 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 

30 2.16  33,56 4 

- Suszarka/sterylizator, 
- Waga techniczna, 
- Waga analityczna  
z otwieranymi 
drzwiczkami, 
- Autoklaw, 
- Zamrażarka 
niskotemperaturowa, 
- Palnik Bunsena, 
- Myjka laboratoryjna 
ultradźwiękowa, 
- Myjka laboratoryjna, 
- Dejonizator do wody, 
- Redestylarka, 
- Płuczka do pipet 

Pomieszczenie 
w dyspozycji 
WZPiNoS 
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Wyposażenie Status 

1 

- I 

10 Laboratorium 35,78 8 

- Twardościomierz 
przenośny, 
- Maszyna 
wytrzymałościowa, 
- Stereoskopowy system  
do pomiarów odkształceń,  
- Młot wahadłowy, 
- Neutralizatory 
podzlewowe z armaturą, 
- Dygestorium 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

2 14 Laboratorium 10,51 3 

- Młyn tnący Pulverisette 
15, 
Młyn dyskowy 
Pulverisette 13, 
- Młyn planetarny 
Pulverisette 6 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

3 0 001 Sala wykładowa 
111,3
1 

63 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

4 

I 

101 Laboratorium 26,18 8 
- Urządzenie do badania 
grubości powłok (XRF) 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

5 103 Laboratorium 49,07 8 
- Profilometr optyczny, 
- Potencjostat-
galwanostat ATLAS 0531 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

6 106 Laboratorium 36,51 8 

- Urządzenie do 
impregnacji próżniowej 
VACUMET, 
- Dwutalerzowa szlifierko-
polerka metalograficzna 
FORCIPOL 2V, 
- Uniwersalna przecinarka 
metalograficzna 
METACUT 250, 
- Automatyczna prasa do 
inkludowania na gorąco 
ECOPRESS 100 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

7 
II 

201 Laboratorium 26,18 8 
- Spektrometr FT-IR Pomieszczenie  

w dyspozycji 
WZPiNoS 

8 202 Sala wykładowa 29,22 24 - Projektor multimedialny  Pomieszczenie  
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z ekranem, 
- System nagłośnieniowy, 
- Tablica multimedialna 

w dyspozycji 
WZPiNoS 

9 203 Laboratorium 49,03 8 

- Mikroskop 
metalograficzny 
odwrócony NIM 100 (5 
szt.), 
- Mikroskop pomiarowy, 
- Mikroskop polaryzacyjny 
NP.-800TRF, 
- Telewizor 50” LED LG 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

10 204 
Pracownia 
mikroskopii 
elektronowej 

29,47 20 
- Skaningowy mikroskop 
SEM  z EDS, 
-  Telewizor 50” LED LG 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

11 205 Laboratorium 28,40 8 

- Dejonizator do wody, 
- Waga analityczna 
dwuzakresowa, 
- Suszarka laboratoryjna, 
- Płaszcz grzewczy (2 szt.), 
- Dygestorium 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

12 206 Laboratorium 33,93 8 
- Suszarka laboratoryjna, 
- Piec komorowy SNOL 
22/110 LHM (2 szt.) 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

13 211 Sala wykładowa 67,36 32 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

14 

III 

308 Sala wykładowa 46,75 36 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

15 309 Sala wykładowa 48,60 22 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

16 

IV 

401 Laboratorium 41,45 8 

- Drukarka 3D UP plus 2, 
- Łaźnia wodna, 
- Różnicowy kalorymetr 
skaningowy (DSC) 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

17 402 Laboratorium 

61,89 

8 

- Analizator wielkości 
cząstek (DLS), 
- Spektrofotometr UV-VIS, 
- Waga analityczna 
dwuzakresowa, 
- Waga analityczna, 
- Homogenizator 
wirnikowy UNIDRIVE 
1000D, 
- Potencjostat-
galwanostat ATLAS 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

18 403 Laboratorium 8 

- Prasa hydrauliczna 20T, 
- Zestaw tensjometrów  
z wyposażeniem, 
- Łaźnia wodna  

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 
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z cyrkulacją, 
Inkubator z 
wytrząsaniem, 
- Wirówka laboratoryjna 
MIKRO 185, 
- Myjka ultradźwiękowa  
z grzaniem, 
- Wagosuszarka, 
- Dygestorium, 
- Dejonizator do wody, 
- Sprężarka STANLEY 
10Bar 

19 409 Sala wykładowa 64,44 26 
- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

20 410 
Pracownia 
komputerowa 

34,06 11 

- Projektor multimedialny  
z ekranem, 
- System nagłośnieniowy, 
- 10 + 1 stanowisk 
komputerowych 
wyposażonych w 
specjalistyczne 
oprogramowanie: SIGMA 
PLOT 12.5; ORIGIN 9.1; 
PEAKFIT v.4.12; SURFER 
v12; VOXLER v3.0; 
GRAPHER v11.0; 
AUTUCAD LT 2015; 
IMAGE-PRO PLUS; 
MATLAB, MATLAB 
COMPILER; THE 
UNSCRAMBLER X; COREL 
DRAW GRAPHICS SUITE 
X7; CORELCAD; LABVIEV; 
CHEMCAD; 
CHEMBIOOFFICE ULTRA 
14 

Pomieszczenie  
w dyspozycji 
WZPiNoS 

 

Zajęcia odbywające się w laboratoriach są wspomagane w procesie dydaktycznym przez 

drobny sprzęt laboratoryjny, różnego rodzaju szkło laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne 

składowane w Magazynie odczynników w budynku Inżynierii Materiałowej i udostępniane 

w celu doposażenia laboratoriów. 

 

Informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych 

Biblioteka gromadzi literaturę fachową oraz podręczniki z zakresu kierunków prowadzonych 

przez WZ KUL w Stalowej Woli. Od roku 2009 gromadzi pozycje wydawnicze dla kierunku 
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inżynieria środowiska. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r.: 

- druki zwarte: 52 158 vol. 

- czasopisma: 2 628 vol. 

Kierunki inżynieryjno - techniczne są kierunkami najmłodszymi Wydziału, dlatego też 

księgozbiór jest w trakcie tworzenia, ale już składa się z 1491 pozycji. 

Lista dostępnych baz danych: 

- Allgemeines Künstlerlexikon/Artists of the world  

- EBSCO 

- Academic Search Complete   

- Agricola   

- ATLAReligion   

- Business Source Complete 

- ERIC 

- European Views of the Americas: 1493 to 1750 

- GreenFILE 

- Health Source: Consumer Edition   

- HealthSource: Nursing / Academic Edition 

- LegalSource   

- Library, Informaton Science & Technology Abstracts   

- MasterFILE Premier   

- Medline  

- Newspaper Source  

- PsycArticles  

- PsycINFO  

- Regional Business News  

- eBooks Collection 

- SocINDEX with Full Text  

- Teacher Reference Center 

- AHFS Consumer Medication Information 

- Philosopher's Index      

- IBZ Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur  
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- JSTOR  

- L'Annee Philologique  

- Legalis (dostęp tylko w sieci KUL) 

- Lex System Informacji Prawnej (dostęp tylko w sieci KUL)  

- MathSciNet  

- Oficjalne Dokumenty Stolicy Apostolskiej  

- ProQuest  

- ScienceDirect–Elsevier (dostęp na serwerach ICM) 

- Scopus - Elsevier  

- SpringerLink  

- Taylor&Francis (lista tytułów kolekcji „SSH 2016”) 

- Web of Knowledge  

- Wiley Online Library 

 

6. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany wg lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów: 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 6 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomow

ego 

Ocena na 

dyplomie 

136185 
Bioługowanie metali ciężkich ze 

środowiska 
2017 

dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
4.0 3.0 3.5 

136186 

Badania wielkości i składu pyłu 

PM10 w powietrzu 

atmosferycznym w mieście 

Mielec 

2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

3.25 3.167 3.5 

136194 

Charakterystyka cząstek PM2,5 

i PM10 pobranych w Stalowej 

Woli 

2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

3.25 3.667 3.5 

136910 
Rtęć jako zanieczyszczenie 

środowiska przyrodniczego 
2017 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
5.0 3.666 4.0 

                                                 
6 Należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z 
ostatnich dwóch lat poprzedzających rok, w którym przeprowadzana jest ocena. W przypadku, gdy łączna liczba 
absolwentów z ostatnich dwóch lat przekracza 100 – należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich 
poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym 
przeprowadzana jest ocena. 
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136180 
Fitotechnologie w ochronie 

środowiska naturalnego 
2017 

dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 5.0 4.5 

136187 
Znaczenie próchnicy w 

kształtowaniu żyzności gleb 
2017 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
5.0 5.0 4.5 

136206 

System gospodarowania 

odpadami i jego wpływ na 

środowisko 

2017 
dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
4.5 3.833 4.0 

136907 

Technologia mycia cystern 

samochodowych w przemyśle 

spożywczym 

2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

5.0 4.166 4.5 

136188 
Analiza poziomu hałasu 

w Stalowej Woli 
2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.25 4.0 4.0 

136189 

Rozkład substancji 

ropopochodnych przez 

mikroorganizmy 

2017 
dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 5.0 4.0 

136198 
Problematyka zanieczyszczenia 

gleb metalami ciężkimi 
2017 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
5.0 4.0 4.0 

136199 
Rolnicze wykorzystanie osadów 

ściekowych 
2017 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
5.0 4.0 4.5 

136190 

Metody biologicznego 

oczyszczania ścieków – wybrane 

problemy 

2017 
dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 5.0 4.5 

136509 
Kompostowanie odpadów 

w ochronie środowiska 
2017 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
4.0 5.0 4.0 

136200 
Procesy uzdatniania wody 

w przemyśle 
2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.0 4.0 4.0 

136201 

Ocena stężenia cząstek PM10 

i PM2,5 na terenie Stalowej 

Woli 

2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

3.25 3.333 3.5 

136191 
Analiza mikroelementów w 

glebie przy pomocy metody XRF 
2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

5.0 5.0 5.0 

136181 
Problemy zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych 
2017 

dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
4.0 4.333 4.0 

136193 

Glony – ich rola w przyrodzie, 

przemyśle i gospodarce 

człowieka 

2017 
dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 3.666 4.0 

136203 
Emisja formaldehydu 

w przemyśle obróbki drewna 
2017 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.25 4.0 4.0 

136204 
Ochrona gleby jako czynnik 

zachowania środowiska 
2017 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
5.0 5.0 4.0 
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przyrodniczego 

136183 

Czynniki decydujące o klimacie 

Ziemi z uwzględnieniem efektu 

cieplarnianego 

2017 
dr hab. Alicja 

Księżopolska 

dr Sylwia 

Terpiłowska 
4.5 5.0 4.5 

139275 
Monitoring dwutlenku węgla 

w środowisku 
2018 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

5.0 5.0 4.5 

139290 

Monitoring stężenia pyłów 

PM10 w okresie jesienno-

zimowym w Tomaszowie 

Mazowieckim 

2018 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.25 5.0 5.0 

139277 
Wykorzystanie roślin 

w ochronie środowiska 
2018 

dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 5.0 5.0 

139292 
Hydrologia zlewni rzeki 

Łukawicy 
2018 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

4.0 4.666 4.0 

139278 

Kotły na paliwo stałe 

w budownictwie 

jednorodzinnym – budowa, 

rodzaje, emisja zanieczyszczeń 

2018 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.25 4.0 4.0 

139295 

Ocena wpływu składowiska 

odpadów komunalnych na 

jakość powietrza 

2018 
dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 5.0 5.0 

139279 

Charakterystyka 

hydromorfologiczna rzeki 

Łukawicy 

2018 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

4.25 4.0 4.5 

139280 

Wpływ zbiornika Rzeczyca 

Długa na hydrologię rzeki 

Łukawicy 

2018 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

4.0 4.833 4.0 

139283 
Modernizacja jazu ujęcia wody 

dla zbiornika Rzeczyca Długa 
2018 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

3.25 3.833 3.5 

139284 

Badanie stężenia anionów 

w wodzie z indywidualnych ujęć 

na terenie wsi Laski 

2018 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.25 5.0 4.5 

139298 
Problem niskiej emisji na 

terenie Rozwadowa 
2018 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

3.25 3.5 3.5 

139285 

Monitoring stężenia pyłów 

PM2,5 w okresie jesienno-

zimowym w Tomaszowie 

Mazowieckim 

2018 

dr Jakub 

Krzysztof 

Nowak 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.25 5.0 5.0 

139801 
Porównanie metod pomiaru 

pyłów zawieszonych PM10 
2018 

dr Jakub 

Krzysztof 

dr hab. Tomasz 

Romuald 
4.25 3.0 3.5 
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i PM2,5 Nowak Białopiotrowicz 

139288 

Zanieczyszczenia wód 

substancjami toksycznymi – 

wybrane problemy 

2018 
dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 5.0 5.0 

139301 

Metody zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych – 

wybrane zagadnienia 

2018 
dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
4.75 4.0 4.0 

139302 

Emisja zanieczyszczeń z 

procesów spalania odpadów 

komunalnych, przemysłowych i 

medycznych 

2018 
dr Sylwia 

Terpiłowska 

dr hab. Alicja 

Księżopolska 
5.0 4.333 4.0 

139303 
Biologia i chemizm wód rzeki 

Łukawica 
2018 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

3.5 3.666 3.5 

139304 

Eko-rekultywacja wyrobiska po 

odkrywkowej kopalni siarki 

Machów 

2018 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

5.0 5.0 4.5 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomow

ego 

Ocena na 

dyplomie 

132244 

Problem zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych przez 

cząstki tworzyw sztucznych – 

badania modelowe 

2017 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Jakub 

Krzysztof Nowak 
3.25 3.166 3.5 

132800 

Badania nowych metod 

zagospodarowania stabilizatu 

po mechaniczno-biologicznym 

przetwarzaniu odpadów 

2017 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Jakub 

Krzysztof Nowak 
5.0 3.5 4.5 

132355 
Monitoring jakości wody rzeki 

Barcówka (dopływ Sanu) 
2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

5.0 4.666 5.0 

132247 

Badanie osadów z płukania 

filtrów wody pitnej stacji 

uzdatniania wody w Nisku 

2017 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Jakub 

Krzysztof Nowak 
4.75 4.333 4.0 

132248 

Wpływ ścieków z 

mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków 

Łaskarzew na stan jakości rzeki 

Promnik 

2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr hab. 

Małgorzata 

Gonera 

5.0 5.0 5.0 

132337 

Wpływ mikrocząstek tworzyw 

sztucznych na oznaczanie 

jonów w układach 

2017 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.75 3.5 3.5 
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modelowych 

132605 

Wpływ strefy przemysłowej 

w Stalowej Woli na jakość wód 

opadowych 

2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

5.0 5.0 5.0 

132339 

Badania nowych możliwości 

wykorzystania frakcji 

mineralnej odpadów 

komunalnych 

2017 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Jakub 

Krzysztof Nowak 
5.0 4.0 4.0 

133432 

Monitoring jakości wód 

zbiornika retencyjnego w 

miejscowości Jarocin na rzece 

Gilówka 

2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

5.0 5.0 5.0 

132250 

Oznaczanie wybranych 

anionów w wodach 

studziennych metodą 

elektroforezy kapilarnej 

2017 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.0 3.166 3.5 

132251 

Modelowe badanie zawartości 

tworzyw sztucznych w wodach 

powierzchniowych 

2017 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Jakub 

Krzysztof Nowak 
4.0 3.666 4.0 

132799 

Wpływ ścieków z Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków w 

Stalowej Woli na stan jakości 

rzeki San 

2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

5.0 5.0 5.0 

132341 

Jakość wody zalewu Bojary 

w Biłgoraju przeznaczonego 

do celów rekreacyjnych 

2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr hab. 

Małgorzata 

Gonera 

5.0 4.666 5.0 

132253 

Badania Limnologiczne 

rezerwatu „Imielty Ług” 

w Parku Krajobrazowym Lasy 

Janowskie 

2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr hab. 

Małgorzata 

Gonera 

5.0 5.0 5.0 

132342 

Badania nowych możliwości 

wykorzystania osadów 

ściekowych 

2017 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Jakub 

Krzysztof Nowak 
5.0 3.0 4.0 

133491 

Oznaczanie wybranych jonów 

w wodach z zalewów metodą 

spektrofotometrii UV-VIS 

2017 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

3.25 3.0 3.5 

132255 

Interakcja metali ciężkich 

z obecnymi w wodzie 

mikrocząsteczkami tworzyw 

sztucznych 

2017 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

3.5 3.5 3.5 

113163 

Oznaczanie wybranych 

anionów w wodach 

źródlanych metodą 

elektroforezy kapilarnej 

2017 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.5 4.0 4.0 
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121398 
Badania stanu jakości wód 

rzeki Bukowa (dopływ Sanu) 
2017 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr hab. 

Małgorzata 

Gonera 

5.0 5.0 5.0 

136185 

Własności powierzchniowe 

mikrocząstek polimerów 

zagrażających środowisku 

2018 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Agnieszka 

Kramek 
4.0 3.666 3.5 

136186 

Nanocząstki polimerów jako 

źródło zagrożenia dla 

środowiska 

2018 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Agnieszka 

Kramek 
4.0 3.334 4.0 

136194 

Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych przez 

cząstki tworzyw sztucznych 

2018 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Agnieszka 

Kramek 
3.5 4.0 3.5 

145420 

Redukcja związków azotu 

w procesie oczyszczania 

ścieków na przykładzie 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

w Tarnobrzegu 

2018 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

5.0 5.0 5.0 

136206 

Porównanie stężenia 

wybranych jonów 

oznaczonych różnymi 

metodami w próbkach wody 

przechowywanej w butelkach 

polimerowych 

2018 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr Agnieszka 

Kramek 
4.5 3.167 4.0 

136907 

Badania nanocząstek 

polimerów zawartych 

w kosmetykach jako 

potencjalnego źródła zagrożeń 

dla środowiska 

2018 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Agnieszka 

Kramek 
4.0 4.0 4.0 

136188 

Monitoring jakości wody 

wodociągowej na przykładzie 

Stalowej Woli 

2018 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

4.75 4.667 4.5 

136189 

Wpływ mikrocząstek 

polipropylenu na oznaczenie 

jonów w wybranych próbach 

wód 

2018 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr Agnieszka 

Kramek 
5.0 4.334 4.0 

136198 

Wpływ mikrocząstek 

polistyrenu na oznaczanie 

jonów w wybranych próbach 

wód 

2018 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

5.0 5.0 5.0 

136199 

Wpływ mikrocząstek 

politereftalanu etylenu na 

oznaczanie jonów w 

wybranych próbach wód 

2018 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

5.0 5.0 5.0 

136190 Ocena wpływu czasu 2018 dr hab. Grażyna dr hab. 5.0 5.0 4.5 
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wykonywania analiz na wyniki 

monitoringu wody 

wodociągowej 

Mazurkiewicz-

Boroń 

Małgorzata 

Gonera 

136200 

Ocena jakości wody 

pobieranej do celów 

wodociągowych w Stalowej 

Woli 

2018 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr hab. 

Małgorzata 

Gonera 

4.5 4.5 4.0 

136201 

Nanocząstki różnych 

materiałów jako zagrożenie 

dla środowiska 

2018 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr inż. Ewelina 

Grabias 
4.0 4.0 4.0 

136191 

Sorpcja groźnych dla 

środowiska nanocząstek na 

wybranych nośnikach 

2018 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

dr Agnieszka 

Kramek 
5.0 5.0 5.0 

136193 

Monitoring jakości wody 

wodociągowej na przykładzie 

miejscowości Gorzyce 

2018 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr Marek 

Kazimierz 

Jelonek 

4.25 4.167 4.0 

136203 

Ocena wpływu czasu na 

proces oznaczania BZT 

w wodzie wodociągowej 

2018 

dr hab. Grażyna 

Mazurkiewicz-

Boroń 

dr hab. 

Małgorzata 

Gonera 

5.0 5.0 5.0 

136183 

Zależność stężenia wybranych 

jonów w próbach wód: 

mineralnej, wodociągowej 

i modelowej od czasu 

przechowywania badanej 

wody w butelkach 

polimerowych 

2018 
dr hab. Barbara 

Marczewska 

dr hab. Tomasz 

Romuald 

Białopiotrowicz 

4.25 4.334 4.0 

 


