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KIM JESTEM 
(maks. 1000 znaków) 

Moja aktywność badawcza koncentruje się na systemach oczyszczania wody do celów 

komunalno-bytowych i przemysłowych, systemach odnowy i odzysku wody. Mam 

doświadczenie w projektowaniu licznych stacji oczyszczania wody. Jestem profesorem 

tytularnym nauk inżynieryjno-technicznych i pracuję na stanowisku profesora zwyczajnego w 

Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska WBNŚ PB. Jestem autorką i współautorką 

licznych publikacji z zakresu oczyszczania wody i ścieków, ekonomiki ochrony środowiska i 

nowych zanieczyszczeń w środowisku. Prace dyplomowe moich absolwentów były nagradzane 

i wyróżniane w konkursach branżowych. Zdobyłam wiele nagród Rektora PB  za działalność 

naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Aktywnie działam społecznie w Polskim Zrzeszeniu 

Inżynierów i Techników Sanitarnych, jestem honorowym dawcą krwi i zdobywcą korony gór 

polskich. 

Tutoring traktuję jako szczególną możliwość wykorzystania własnego, wieloletniego 

doświadczenia naukowego, dydaktycznego i życiowego w indywidualnej współpracy ze 

studentami, celem poznania i rozwijania ich wiedzy, umiejętności, możliwości i pasji. Wierzę, że 

tutoring, dzięki personalizacji nauczania, umożliwia każdemu studentowi odnalezienie i 

wzmocnienie swoich „mocnych stron” oraz inspiruje do poszukiwań. Chciałbym otworzyć dla 

studentów tutoring rozwojowy lub akademicki (w zależności od potrzeby), zgłębić ich wiedzę i 

umiejętności wykorzystywane w codziennym życiu, pomóc radzić sobie z przeciwnościami, 

poznawać swoje mocne strony, rozbudzać pasje i je realizować. 

CO OFERUJĘ  
(maks. 2000 znaków) 

Tutoriale rozwojowe w zakresie sprawnego uczenia się, komunikowania się, wyznaczania 

celów. 

W tutorialu rozwojowym pragnę skupić się na odkrywaniu i wykorzystaniu potencjału 

studentki/studenta, procesach jej/jego przemiany i gotowości do zmian, budowaniu zaufania, 

ciekawości, odwagi i motywacji, umiejętności w podejmowaniu decyzji, sięganiu po nowe 

wyzwania, radzeniu sobie z problemami oraz wyzwaniami współczesnego świata. 

Tutoriale naukowe w zakresie doskonalenia obserwacji i rozpoznawania problemów 

naukowych, realizacji zadań badawczych oraz przygotowania wystąpienia lub artykułu 

naukowego. 

W tutorialu naukowym mogę pracować nad szeroko rozumianą ochroną i inżynierią środowiska, 

skutkami zastosowań technologii i biotechnologii w gospodarce, ekologicznymi skutkami 

działalności człowieka i próbami ratowania dewastowanej natury, wzajemnymi relacjami 

człowieka i przyrody. 

Mojego podopiecznego nauczę co to jest:  

 pokonywanie barier, sięganie po więcej, kierowanie wzroku w przyszłość,  

 motywowanie siebie i otoczenia, otwieranie nowych możliwości,  

 rozwijanie pasji dotyczących realizacji projektów związanych z ochroną i inżynierią 

środowiska, 

 oswojenie się z kompetencjami miękkimi (przygotowanie prezentacji, autoprezentacji, 

pisania i redagowania prac naukowych). 

Jestem także otwarta na inne ambitne tematy, niekoniecznie związane z moją specjalnością” 



 

KOGO ZAPRASZAM 
(maks. 1000 znaków) 

Na moje tutoriale zapraszam studentów ostatnich lat 1 stopnia oraz studentów 2 stopnia 

Inżynierii Środowiska lub Biotechnologii zainteresowanych: 

 własnym rozwojem,  

 poznawaniem swoich mocnych stron 

 radzeniem sobie z zakłóceniami 

 odróżnianiem rzeczy zasadniczych od mniej ważnych 

 kształtowaniem krytycznego myślenia 

 nauką formułowania i obrony własnych argumentów 

 umiejętności stawiania celów i planowania. 

 


