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Reprezentowana dziedzina/dziedziny/ 

dyscyplina/dyscypliny nauki  

Inżynieria Chemiczna 

Proponowane robocze tematy prac doktorskich 1. Zastosowanie destylacji membranowej 

do  oczyszczania ścieków zaolejonych  

Aktualne kierunki prac naukowo-badawczych Separacja membranowa – oczyszczanie 

wody i ścieków  

Czy pracownik jest zainteresowany podjęciem 

współpracy w ramach projektu „Doktorat 

wdrożeniowy”? 

Nie 

Uzyskane granty badawcze (ostatnie 10 lat) OPUS Badania wpływu właściwości  

membran i warunków procesu na mechanizm 

destrukcji membran w procesie destylacji 

membranowej 

OPUS Badania właściwości hydrofobowych 

polipropylenowych membran zastosowanych w 

kontaktorze membranowym do rozdzielania 

solanek zanieczyszczonych substancjami 

organicznymi 

Jednostki polskie i zagraniczne z którymi 

pracownik prowadzi współpracę naukową 

1. NORSK INSTITUTT FOR 

VANNFORSKNING 

2. Shanghai Advanced Research 

Institute, Chinese Academy of Sciences 

Liczba doktorantów, którzy zakończyli cykl 

kształcenia pod opieką pracownika/liczba 

doktorantów aktualnie przygotowujących 

rozprawę pod opieką pracownika 

4/1 
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Dodatkowe informacje (np. baza socjalna, 

zaplecze aparaturowe, źródło finasowania 

badań, hobby pracownika i in.)* 

Kompleksowe wyposażenie do badań 

procesów membranowych w skali 

laboratoryjnej i pilotowej. 

*nieobowiązkowe 


