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dr inż. Krystyna Rauba 

KIM JESTEM 
(maks. 1000 znaków) 

Jestem adiunktem na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku w Katedrze Budownictwa i 

Inżynierii Drogowej. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem inżynierii środowiska i 

doktorem nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska ze specjalnością 

ekonomika ochrony środowiska. W pracy naukowej zajmuję się badaniami społecznymi 

związanymi z szacowaniem wartości środowiska wodnego, sanitacją obszarów wiejskich, 

szacowaniem kosztów inwestycji. Jestem autorką licznych publikacji z tego zakresu.  

Od wielu lat prowadzę zajęcia o tematyce związanej z ekonomiką inwestycji, kosztorysowaniem 

i przedsiębiorczością. Wielką motywacją dla mnie są sukcesy moich studentów i dyplomatów. 

Podczas pracy ze studentami  staram się wzbudzić w nich potrzebę rozwiązywania problemów 

stawiając na ich kreatywność. Efektem wspólnej pracy ze studentami są ich publikacje naukowe.  

Prywatnie uwielbiam czytać książki, oglądać filmy przyrodnicze oraz bawić się ze swoim 

kotkiem. 

CO OFERUJĘ  
(maks. 2000 znaków) 

Pragnę przedstawić studentom, że podczas realizacji inwestycji oprócz istotnych czynników 

technicznych i ekonomicznych ważny jest też społeczny odbiór inwestycji. Student na podstawie 

własnych obserwacji, analizy i prowadzonych badań będzie mógł  przekonać się, jak działalność 

człowieka wpływa na środowisko i życie mieszkańców.  

Zajęcia będą ukierunkowane przede wszystkim na motywację i wskazanie drogi do realizacji 

wspólnie wytyczonego celu. Indywidulane spotkania będą odbywały się w regularnych 

odstępach czasu, na wspólnie uzgodnionych zasadach, które wzmocnią mocne strony studenta, 

rozwiną jego twórcze i kreatywne myślenie. Pozwolą na rozwój jego kompetencji miękkich oraz 

motywowanie siebie do pokonywanie własnych barier. Zainteresowane osoby będą mogły nie 

tylko ugruntować zdobytą wiedzę podczas toku studiów, ale również nabyć nowe umiejętności, 

takie jak np. przygotowywanie tekstów naukowych, czy wystąpień ustnych. W zależności od 

wybranego celu, student będzie planował i prowadził własne badania i analizy pozyskanych 

materiałów. Spotkania z tutorem będą  inspiracją do podejmowania prób wyjaśnienia 

zaobserwowanych zjawisk i stworzą możliwość dzielenia się wyciągniętymi wnioskami i 

przemyśleniami.  

Efekty pracy zostaną zaprezentowane w ogólnokrajowych czasopismach. 

KOGO ZAPRASZAM 
(maks. 1000 znaków) 

Do wspólnej pracy w ramach tutoringu zapraszam osoby zainteresowane problematyką 

związaną z ekonomiką inwestycji i przedsiębiorczością. Miło mi będzie pracować z osobami 

aktywnymi, szukającymi nowych doświadczeń, nie bojącymi się wyzwań jak i samodzielnej 

pracy, chcących rozwijać swoje umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia. Ze swojej 

strony oferuję doświadczenie, wsparcie merytoryczne oraz przyjazną atmosferę pracy. 

 


