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Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 
 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: prof. dr hab. Agnieszka IWAN 
 

Obszary tematyczne seminarium: 

 koncepcja zielonej chemii a technologie alternatywne 

 odnawialne źródła energii w kraju i na świecie 

 przyszłościowe kierunki rozwoju fotowoltaniki: ogniwa perowskitowe 

 recykling ogniw słonecznych 

 organiczne ogniwa słoneczne 

 polimery przewodzące dla fotowoltaniki 

 wady i zalety ogniw paliwowych w aspekcie zasad Zielonej Chemii 

 rola nanomateriałów w technologiach alternatywnych 

 polimery biodegradowalne a ochrona środowiska 

 zanieczyszczenie środowiska a bezpieczeństwo kraju 

 dwutlenek węgla a efekt cieplarniany 
 

Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko:  dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI, prof. AWL 
 

 

Obszary tematyczne seminarium: 

 ochrona radiologiczna 

 bezpieczeństwo publiczne 

 broń masowego rażenia 

 chemia organiczna, chemia nieorganiczna 

 skażenia promieniotwórcze 

 substancje toksyczne i niebezpieczne 
 

 

  



Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: ppłk dr inż. Robert PICH 
 

 

Obszary tematyczne seminarium: 

 materiały wybuchowe 

 wtórne zanieczyszczenia 

 broń chemiczna 

 broń masowego rażenia  

 infrastruktura krytyczna 

 ratownictwo chemiczno-ekologiczne  
 
 

Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Anna DZIKOWSKA 
 

 

Obszary tematyczne seminarium: 

 tereny pokopalniane i powojskowe (infrastruktura, bezpieczeństwo, ochrona 
środowiska 

 możliwości rewitalizacji i adaptacji do nowej funkcji 

 bezpieczeństwo przestrzeni publicznych 

 zastosowanie GIS w bezpieczeństwie 

 infrastruktura i bezpieczeństwo Nowego Jedwabnego Szlaku 
 

Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Agnieszka GONCIARZ 
 

Obszary tematyczne seminarium: 

 bezpieczeństwo chemiczne 

 zagrożenia zdrowotne substancjami chemicznymi 

 chemizacja środowiska naturalnego (pestycydy, toksyczne metale, bojowe środki 
trujące, smog, środki odladzające) 

 ochrona środowiska 

 bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium 

 substancje i materiały niebezpieczne 

 błędy i uogólnienia w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych 

 karty charakterystyki w służbie przepisom bhp 

 utylizacja substancji niebezpiecznych 

 zagrożenia wynikające z transportu substancji i materiałów niebezpiecznych 
 

  



Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Jarosław RUSIN 
 

Obszary tematyczne seminarium: 

 analiza degradacji i uszkodzeń elementów konstrukcyjnych:  

 wpływ degradacji materiału konstrukcyjnego na stan użytkowania konstrukcji; 

 wpływ uszkodzenia materiału konstrukcyjnego na stan użytkowania konstrukcji. 

 analiza statyczno-wytrzymałościowa oraz analiza dynamiczna obiektów budowlanych i 
inżynieryjnych: 

 statyczno-wytrzymałościowa analiza numeryczna oraz projektowanie w zakresie 
bezpiecznego użytkowania obiektów; 

 numeryczna analiza oddziaływań dynamicznych na bezpieczeństwo użytkowania 
obiektów. 

 oddziaływania wyjątkowe na obiekty budowlane: 

 oddziaływania termiczne na obiekty w tym w warunkach pożaru; 

 oddziaływania gwałtowne na obiekty typu uderzenie, wybuch; 

 niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji: 

 szacowanie niezawodności układów konstrukcyjnych; 

 określanie współczynników bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych. 

 laboratoryjne określanie parametrów wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych: 

 wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych; 

 określanie stanu wytężenia elementów konstrukcyjnych o zmiennej geometrii. 

 zarządzanie bezpieczeństwem budowy lub eksploatacji obiektów budowlanych:  

 planowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem na etapie wznoszenia obiektu; 

 planowanie eksploatacyjne bezpiecznego użytkowania obiektu. 

 branżowe bezpieczeństwo techniczne: 

 analiza zdolności technicznej specjalistycznych jednostek ratownictwa; 

 analiza numeryczna materiałów i elementów konstrukcyjnych w warunkach awarii lub 
katastrofy 

 
Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 

 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Grzegorz ROGULA 
 

Obszary tematyczne seminarium: 

 inżynieria procesowa :  

 suszenie (zwłaszcza fluidalne, pulsofluidalne, materiałów rozdrobnionych) 

 wymiana ciepła  

 termodynamika techniczna 

 grafika inżynierska 

 maszynoznawstwo. 

 
  



Obszar tematyczny dyplomowania nauczyciela akademickiego 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: mjr dr  Mariusz FALKOWSKI 
 

 

Obszary tematyczne seminarium: 

 inżynieria wojskowa 

 bezpieczeństwo militarne i niemilitarne 

 inżynieria bezpieczeństwa publicznego 

 inżynieria komunikacji i transportu 

 wojskowe materiały wybuchowe i niebezpieczne 

 bezpieczeństwo przestrzeni publicznych 

 przeciwdziałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym (CIED) 

 kalkulacja zadań inżynieryjnych 

 bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. 
 
 

Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko:  mjr dr inż. Jacek MIEDZIAK 

 

Obszary tematyczne seminarium: 

 broń masowego rażenia 

 obrona przed bronią masowego rażenia 

 wojska chemiczne w zarządzaniu kryzysowym 

 metody symulacyjne skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych 

 substancje toksyczne i niebezpieczne 

 ratownictwo chemiczne 
 
 
 
 

 


