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1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy):  

- 2005 -2008 - Studia pierwszego stopnia stacjonarne na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na kierunku Fizyka, 
specjalność: fizyka z informatyką; tytuł zawodowy: licencjat 

- 2008 -2010 - Studia drugiego stopnia stacjonarne na Wydziale Matematyki, Fizyki i 
Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na kierunku Fizyka, 
specjalność: fizyka ; tytuł zawodowy: magister 

- 2012 - Studiów doktoranckie - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny 
 

2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, ty-

tuł pracy dr i hab., tytuł profesora):  

- 

1. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności):  

- Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny 

- Erozja kawitacyjna 

1. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodo-

wych): 

- Polskie Towarzystwo Fizyczne (oddział w Bydgoszczy) 

2. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): 

- Koordynator Biura Instytutu Informatyki i Mechatroniki WSG 

3. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recen-

zje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora):  

– brak 



 

4. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):  

- Prowadzone przeze mnie obecnie badania naukowe skupiają się wokół erozji kawita-

cyjnej, a w szczególności dotyczą zjawiska niszczenia kawitacyjnego powierzchni ela-

stoplastycznych.  

5. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane  

 z programów operacyjnych, z programów ramowych UE):  

 - Podwykonawca w grancie MNiSW nr N N202 105936 

6. Dorobek naukowy (wykaz publikacji z ostatnich 5 lat):  

- Kubica, A. Milewska, M. Noinska, K. Earle, D. Kruk, Relaxation and ESR Line-
shape of Anisotropically Rotating Paramagnetic Molecules, Acta Physica Po-
lonica, 121, 527-532 (2012)  

- B.G. Gireń, M. Noińska-Macińska, Kawitacyjne niszczenie łopatek w turbinie 
Banki-Michela. Obserwacja i wybrane aspekty symulacji procesu, Eksploatacja i 
Niezawodność,  2014; 16 (4): 526–532 

7. Uzyskane patenty (jeżeli są):  

- brak 

8. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria, 

seminaria): 

- Termodynamika techniczna. Mechanika płynów – laboratorium, ćwiczenia 

- Fizyka – laboratorium, ćwiczenia 

-Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów - ćwiczenia 


