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Reprezentowana dziedzina/dziedziny/ 

dyscyplina/dyscypliny nauki  
Inżynieria Mechaniczna 

Proponowane robocze tematy prac doktorskich a) Modelowanie i symulacja wzajemnego 

oddziaływania cieczy z ściankami przewodów 

podczas przepływów nieustalonych 

b) Eksperymentalna i symulacyjna analiza 

wpływu tworzywa sztucznego z którego 

wykonano wodociągowy przewód ciśnieniowy na 

zjawisko uderzenia hydraulicznego 

c) Wpływ wykorzystanej metody numerycznej na 

dokładność modelowania przepływów 

niestacjonarnych w przewodach pod ciśnieniem 

Aktualne kierunki prac naukowo-badawczych Analiza numeryczno-analityczna przepływów 

niestacjonarnych cieczy w przewodach 

ciśnieniowych 

Czy pracownik jest zainteresowany podjęciem 

współpracy w ramach projektu „Doktorat 

wdrożeniowy”? 

TAK 

Uzyskane granty badawcze (ostatnie 10 lat) - 

Jednostki polskie i zagraniczne z którymi 

pracownik prowadzi współpracę naukową 

Uniwersytet Czarnogóry, Uniwersytet Lublański, 

Uniwersytet Techniczny w Eindhoven, 

Politechnika w Hongkongu, Politechnika 

Wrocławska 

Liczba doktorantów, którzy zakończyli cykl 

kształcenia pod opieką pracownika/liczba 

doktorantów aktualnie przygotowujących 

rozprawę pod opieką pracownika 

0/0 

Wykaz najważniejszych publikacji pracownika 

z ostatnich 5 lat (max. 10) 
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6. Multistage frequency-domain transient-based 

method for the analysis of viscoelastic parameters 
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Engineering, 146 (3), 2020, 04019068 
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(2), 2020, 77-90 

8. Fast and accurate modelling of frictional 

transient pipe flow, ZAMM‐Journal of Applied 

Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für 

Angewandte Mathematik und Mechanik, 
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Dodatkowe informacje (np. baza socjalna, 

zaplecze aparaturowe, źródło finasowania 

badań, hobby pracownika i in.)* 

Realizowane badania będą finansowane z 

działalności statutowej jednostki jak i grantów 

krajowych i międzynarodowych o które będziemy 

wspólnie z przyszłym doktorantem aplikować 

*nieobowiązkowe 


