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Рік народження 1964; випускник географії, науково-технічний працівник (1987), 
асистент (1988), викладач-адьюнкт (1997), професор надзвичайний (2011) i професор 
звичайний (2018) UMCS.

Фізичний географ, структурний геоморфолог, палеогеограф; автор понад 220 
наукових статей (в т.ч. 30 з ImpactFactor), 2 книжок, 20 розділів в монографіях і біля 100 
конференційних публікацій (Індекс Web of  Science H=10).

Науково стажувався в університеті в Оломоуці і двічі у Львівському університеті. Член 
наукових і організаційних комітетів понад 60 конференцій (в Польщі і за кордоном), 
учасник чисельних студійних виїздів ( в т.ч. Китай, Велика Британія, Франція, 
Норвегія, Німеччина, Словенія, Росія).

Керівник двох і головний виконавець десяти дослідницьких проектів KBN, MNiSW 
i NCN. Співавтор кілька десятка проектних праць, експертиз і практичних праць для 
державної адміністрації.  

Керівник 4 докторських, 30 магістерських i 48 бакалаврських праць.

Член чисельних організацій і наукових комітетів, в т.ч. : Національного комітету по 
співпраці з комітетом проблем навколишнього середовища ICSU  і міжнародною 
програмою UNESCO-MAB, а також член президіуму (а від 2016 – заступник голови) 
Комітету географічних наук Польської Академії Наук PAN.

Працював заступником директора і директором Інституту Землезнавства, першим 
деканом Факультету Землезнавства і Благоустрою, а від 2016 року був призначений 
проректором до справ науки і міжнародної співпраці UMCS.

Лауреат нагороди Польської Академії Наук (за докторську дисертацію), наукової 
нагороди  iMedalu ім. Марії Маркович-Логінович (за хабілітаційні досягнення); 
і чисельних нагород Ректора UMCS.

Відзначений медаллю комісії національної освіти, медаллю мера м. Люблін, срібним 
хрестом за заслуги і золотою відзнакою польського географічного товариства. 

Одружений, батько двох дорослих дітей, має двох котів, захоплюється болотними  
та полярними територіями, горами, грає в великий теніс.  

Кандидат на посаду Ректора 
Університету Марії Кюрі-Склодовської 
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UMCS– СИЛА РЕГІОНУ – ВІДКРИТІСТЬ НА СВІТ

БАЧЕННЯ
Університет Марії Кюрі-Склодовської в 2024 році буде найбільшим, 
найкраще оціненим і найінноваційнішим навчальним закладом в Східній 
Польщі, знаходячись в топі польських університетів. Університет 
є фінансово стабільним, привабливим місцем навчання для студентів 
з Польщі та з за кордону. Є стабільним працедавцем з добрим 
менеджментом. Університет – його структури і спосіб функціонування – 
сприяє науковому розвитку працівників, що проводять наукові 
дослідження високої якості, активно комерціалізує їх результати, 
реалізуючи інноваційні напрямки навчання, а також співпрацюючи 
з суб'єктами суспільно-економічного середовища. Університет культивує 
університетські традиції, дбаючи про всю університетську спільноту, 
створює умови для багатогранного розвитку.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1) Збільшення динаміки наукових досліджень 

2) Сучасна освіта

3) Ефективна співпраця з суспільно-економічним оточенням 

4) Ефективне управління університетом
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Стратегічна мета 1 – Збільшення динаміки наукових досліджень 
· Інтернаціоналізація науково-дослідницької сфери 
· Інноваційність і міждисциплінарність досліджень
· Стимулювання досліджень, орієнтація на якість - система фінансової 

підтримки кращих
· Модернізація і оптималізація використання дослідницької апаратури 
· Посилення застосованості результатів досліджень та ступеня їх 

комерціалізації

Стратегічна мета 2 – Сучасна освіта
· Збагачення різноманітності навчальної пропозиції 
· Пов'язання пропозиції освіти з потребами сучасного ринку праці
· Інтернаціоналізація та підвищення міждисциплінарної освіти
· Узгодженість освітньої та дослідницької політики
· Підвищення якості інноваційності освіти
· Удосконалення процесу управління навчальною сферою

Стратегічна мета  3 – Ефективна співпраця з суспільно-економічним 
оточенням 

· Підтримка ініціатив з розвитку та інкубації економічної активності 
працівників та студентів

· Зміцнення контактів з суб'єктами господарювання
·  Постійна співпраця з підрозділами сектору державного управління
·  Розвиток добрих та творчих стосунків з культурними, мистецькими, 

освітніми та спортивними організаціями
 
Стратегічна мета 4 – Ефективне управління університетом
· Поліпшення функціонування організаційно-управлінської сфери
· Розвиток якості та масштабів впровадження та використання 

інформаційних систем
· Якісна підтримка науково-дослідної, навчальної та адміністративної 

діяльності
· Розвиток суспільного капіталу та поліпшення соціально-побутових умов 

працівників, студентів та докторантів
·  Прозорість кадрової політики і політики оплати праці (лого HR)
·  Підвищення престижу університету - зміцнення хорошого бренду UMCS
·  Розвиток інфраструктури університету


