
WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE  
Zestawienie obszarów tematycznych nauczycieli akademickich – promotorów 

prac dyplomowych w roku akademickim 2021-2021  

 
INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA – kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa 

 
1. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 

 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 bezpieczeństwo procesowe; 

 technologia wody i ścieków;  

 technologia chemiczna nieorganiczna. 
 

2. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: prof. dr hab. Agnieszka IWAN 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 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. 
 

3. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr hab. inż. Andrzej SUROWIECKI prof. AWL 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 projektowanie infrastruktury transportu lądowego w aspekcie bezpieczeństwa 
przewozów: kształtowanie układów geometrycznych dróg samochodowych 
i kolejowych w planie i w profilu podłużnym, konstrukcja nawierzchni i podłoża 
gruntowego, konstruowanie komunikacyjnych budowli ziemnych, projektowanie 
układów geometrycznych węzłów drogowych i autostradowych, bezpieczeństwo na 
przejazdach kolejowo-drogowych, systemy odwodnienia szlaków komunikacyjnych, 
wymiarowanie liniowych ciągów odwadniających, konstrukcja nawierzchni drogowych 
na powierzchniach narażonych na działanie substancji ropo-pochodnych; 

 projektowanie obiektów zagospodarowania dróg z uwagi na bezpieczeństwo 
przewozów: infrastruktura miejsc obsługi podróżnych (m.in. układ geometryczny 
wjazdów i wyjazdów), przystanki komunikacji zbiorowej, stacje paliw, stacje poboru 
opłat);    

 bezpieczeństwo tras komunikacyjnych na odcinkach szczególnych: na terenach szkód 
górniczych, na podłożu słabonośnym, na terenach zalewowych oraz przy ciekach  
i zbiornikach wodnych, droga po powodzi, droga przy obiektach inżynieryjnych; 



 inżynieria ruchu drogowego (teoria i praktyka): pomiary, badania i analizy ruchu; 
modelowanie ruchu drogowego; przepustowość dróg i ulic między skrzyżowaniami; 
przepustowość skrzyżowań drogowych; oznakowanie dróg i ulic; sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniach; kompleks czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu; 

 bezpieczeństwo przewozu transportem samochodowym i kolejowym towarów 
niebezpiecznych i ładunków ponadgabarytowych: postępowanie przy przewozie wg 
odpowiednich instrukcji, postępowanie w przypadkach awarii lub zdarzenia; 

 sterowanie ruchem kolejowym w aspekcie bezpieczeństwa przewozów: systemy 
sterowania ruchem na liniach i stacjach kolejowych, systemy detekcji pojazdów na sieci 
kolejowej, sygnalizacja kolejowa, postępowanie w razie szczególnych wydarzeń 
(zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i wypadków kolejowych).    

 
4. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 

 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko:   dr hab. inż. Adam JANUSZKO, prof. AWL 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 meteorologia wojskowa; 

 wojska chemiczne; 

 środki pirotechniczne; 

 skażenia promieniotwórcze. 
 

5. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko:  dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI, prof. AWL 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 ochrona radiologiczna; 

 bezpieczeństwo publiczne; 

 broń masowego rażenia; 

 chemia organiczna, chemia nieorganiczna; 

 skażenia promieniotwórcze; 

 substancje toksyczne i niebezpieczne. 
 

6. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: ppłk dr inż. Robert PICH 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 materiały wybuchowe; 

 wtórne zanieczyszczenia; 

 broń chemiczna; 

 broń masowego rażenia ; 

 infrastruktura krytyczna; 

 ratownictwo chemiczno-ekologiczne.  
 

7. Obszar tematyczny a nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: ppłk dr inż. Jacek RYCZYŃSKI 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 modelowanie systemów dynamicznych; 

 modelowanie matematyczne zjawisk dynamicznych i hydrodynamicznych; 

 modelowanie symulacyjne procesów przemysłowych na wybranych przykładach; 



 tribologia i płyny eksploatacyjne; 

 wpływ zużycia tribologicznego na bezpieczeństwo eksploatacji; 

 zmiany jakościowe płynów eksploatacyjnych;  

 optymalizacja procesów przemysłowych – wykorzystanie elementów badań 
operacyjnych; 

 zabezpieczenie logistyczne i inżynieryjne działań taktycznych; 

 wnioski z użycia Sił Zbrojnych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, 
 

8. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr inż. Romuald GROCKI 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 redukcja ryzyka zagrożeń naturalnych; (środki strukturalne, niestrukturalne); 

 analiza podatności na zagrożenia; (naturalne, techniczne, antropogeniczne); 

 bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych; (charakterystyka, rodzaje niepełno-
sprawności, metody i skuteczność komunikowania, specyfika ewakuacji); 

 planowanie w zarządzaniu kryzysowym; (rodzaje planów, struktura, kompatybilność 
planów); 

 architektoniczne uwarunkowania profilaktyki bezpieczeństwa; (charakterystyka 
wybranego obszaru, dzielnica, miasto – analiza „utrudnień” architektonicznych  lub 
„pozornych” ułatwień; 

 urbanistyka bezpieczeństwa; 

 zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie bezpieczeństwa; (powódź, silny wiatr, 
osuwiska…); 

 mapy zagrożenia i mapy ryzyka dla wybranego zagrożenia; 

 wsparcie informatyczne w procesie decyzyjnym; (wykorzystanie informatyki, 
systemów, symulatorów w procesie decyzyjnych oraz edukacyjnym);; 

 proces decyzyjny w sytuacjach zagrożeń; (charakterystyka podejmowania decyzji 
w sytuacji zagrożenia – czynniki ograniczające) 

 relacje czasowe w sytuacji zagrożenia; czasy krytyczne, gotowości, analiza (CPM, 
Gantt);. 

 standardowe procedury operacyjne. Struktura, forma, grafy; 

 zasady ewakuacji. Rodzaje ewakuacji. Ewakuacja osób niepełnosprawnych, 
Ewakuacja zwierząt. Ewakuacja obiektowa, obszarowa. Czasy ewakuacji; 

 systemy bezpieczeństwa obiektów. Techniczne, organizacyjne; 
 

9. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Anna DZIKOWSKA 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 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. 
 
 
 
 
 



10. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Agnieszka GONCIARZ 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 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. 
 
 

11. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Jarosław RUSIN 
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 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. 

 
 
 
 
 



12. Obszar tematyczny nauczyciela akademickiego 
 
Stopień/tytuł naukowy, imię nazwisko: dr Grzegorz ROGULA 

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa 
Obszary tematyczne: 

 inżynieria procesowa;  

 suszenie (zwłaszcza fluidalne, pulsofluidalne, materiałów rozdrobnionych); 

 wymiana ciepła;  

 termodynamika techniczna; 

 grafika inżynierska; 

 maszynoznawstwo. 


