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Rocznik 1964; absolwent geogra� i, pracownik naukowo-techniczny (1987), asystent (1988),
adiunkt (1997), profesor nadzwyczajny (2011) i profesor zwyczajny (2018) UMCS.

Geograf � zyczny, geomorfolog strukturalny, paleogeograf; autor ponad 220 artykułów
naukowych (w tym 30 z Impact Factor), 2 książek, 20 rozdziałów w monogra� ach i ok. 100
publikacji konferencyjnych (Indeks Web of Science H=10).

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Ołomuńcu i dwukrotnie na Uniwersytecie
Lwowskim. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych ponad 60. konferencji
(krajowych i zagranicznych), uczestnik licznych wyjazdów studyjnych (m.in. Chiny, Wielka
Brytania, Francja, Norwegia, Niemcy, Słowenia, Rosja).

Kierownik dwóch i główny wykonawca dziesięciu projektów badawczych KBN, MNiSW
i NCN. Współautor kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla
administracji publicznej.

Promotor 4 prac doktorskich, 30 magisterskich i 48 licencjackich.

Członek licznych organizacji i komitetów naukowych, w tym: Komitetu Narodowego ds.
Współpracy z Komitetem Problemów Środowiska ICSU i Międzynarodowym Programem
UNESCO-MAB oraz prezydium (a od 2016 – wiceprzewodniczący) Komitetu Nauk
Geogra� cznych PAN.

Pełnił funkcję zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi, pierwszego dziekana
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a od 2016 r. został powołany do
pełnienia funkcji prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS.

Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk (za rozprawę doktorską), Nagrody Naukowej
i Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz (za osiągnięcie habilitacyjne); i licznych nagród
JM Rektora UMCS.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Lublina,
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką PolskiegoTowarzystwa Geogra� cznego.

Żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci; właściciel dwóch kotów, pasjonat mokradeł, gór
i obszarów polarnych; rekreacyjnie gra w tenisa ziemnego.
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WIZJA
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 2024 roku będzie największą,
najlepiej ocenianą i najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce Wschodniej,
klasy� kując się w czołówce polskich uniwersytetów. Jest uniwersytetem
stabilnym � nansowo, atrakcyjnym miejscem studiowania dla studentów
i doktorantów z kraju i z zagranicy. Jest stabilnym, dobrze zarządzanym
pracodawcą. Uniwersytet ‒ jego struktury i sposób jego funkcjonowania ‒
sprzyja rozwojowi naukowemu pracowników, prowadzących wysokiej jakości
badania naukowe, aktywnie komercjalizujących ich wyniki, realizujących
innowacyjne kierunki kształcenia oraz współpracujących z podmiotami
otoczenia społeczno-gospodarczego. Uniwersytet kultywuje tradycje
akademickie i dbając o całą społeczność akademicką, tworzy warunki do
wieloaspektowego rozwoju.

CELE STRATEGICZNE
1) Wzrost dynamiki badań naukowych
2) Nowoczesne kształcenie
3) Efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
4) Sprawne zarządzanie uczelnią
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Cel strategiczny 1 – Wzrost dynamiki badań naukowych
· Umiędzynarodowienie sfery naukowo-badawczej
· Innowacyjność i interdyscyplinarność badań
· Projakościowe wspieranie badań – system � nansowego wsparcia dla najlepszych
· Modernizacja i lepsze wykorzystanie infrastruktury badawczej
· Zwiększenie aplikacyjności wyników badań i stopnia ich komercjalizacji

Cel strategiczny 2 – Nowoczesne kształcenie
· Wzbogacenie różnorodności oferty edukacyjnej
· Zgodność oferty kształcenia z potrzebami nowoczesnego rynku pracy
· Umiędzynarodowienie i wzrost interdyscyplinarności kształcenia
· Spójność polityki edukacyjnej i badawczej
· Podnoszenie jakości i innowacyjności kształcenia
· Usprawnienie procesu zarządzania sferą dydaktyczną

Cel strategiczny 3 – Efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-
gospodarczym

· Wsparcie inicjatyw prorozwojowych oraz inkubacji aktywności gospodarczej
pracowników i studentów

· Wzmocnienie kontaktów z podmiotami gospodarczymi
· Stała współpraca z jednostkami sektora administracji publicznej
· Rozwijanie dobrych relacji z podmiotami sfery kultury, sztuki, edukacji i sportu

Cel strategiczny 4 – Sprawne zarządzanie uczelnią
· Partycypacyjny model zarządzania

· Poprawa funkcjonowania systemu zarządzania uczelnią
· Rozwój jakości i zasięgu wdrożeń i wykorzystania systemów informacyjnych
· Projakościowe wspieranie aktywności badawczej, dydaktycznej i administracyjnej
· Rozwój kapitału społecznego i poprawa warunków socjalno-bytowych

pracowników, studentów i doktorantów
· Transparentność polityki kadrowo-płacowej (logo HR)
· Wzrost prestiżu Uniwersytetu – wzmacnianie dobrej marki UMCS
· Rozwój dobrostanu infrastruktury Uczelni


