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Wykształcenie 

Doktor nauk rolniczych / agronomia, mgr inż. nauk rolniczych/ochrona środowiska przyrodniczego 
2007/2003 

Wykaz prowadzonych przedmiotów 
Ekologia i ochrona przyrody; 
Agroekologia; 
Uprawa roślin leczniczych i przyprawowych; 
Alternatywne rośliny warzywnicze i sadownicze; 
Rolnictwo ekologiczne; 
Herbologia; 
Szczegółowa uprawa roślin; 
Ekofilozofia. 

Zainteresowania naukowe 

Zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa żywności, zagadnień związanych  
z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego w krajobrazie rolniczym, produkcji żywności 
metodami ekologicznymi. Praca naukowa skupia się w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie 
rolnictwo i ogrodnictwo, dotyczy produkcji roślinnej, koncentruje się nad wpływem metod 
agrotechnicznych, czynników meteorologicznych i środowiskowych na cechy jakościowe, wielkość 
plonu i opłacalność uprawy wybranych gatunków roślin. Dorobek naukowy obejmuje 134 prac 
naukowych oraz popularno-naukowych, w tym 10 prac IF (łączna wartość IF 8.291). Wartość punktów 
MNiSW – 1130 pkt.  

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego  

Prowadzenie zajęć na studiach I i II stopnia, oraz na studiach podyplomowych, a także w uczelniach 
zagranicznych w języku obcym, m.in. w Narodowym Uniwersytecie Sadownictwa w Humaniu. 
Prowadzenie zajęć w Uniwersytecie Dziecięcym i Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Promotor (także 
wyróżnionych prac) i recenzent prac dyplomowych. Opiekun naukowy i recenzent prac studentów 
przygotowywanych na konferencje naukowe. Opiekun roku. Organizacja i prowadzenie licznych zajęć 
terenowych/praktycznych dla studentów kierunku rolnictwo. Koordynator studiów podyplomowych. 
Praca w Komisjach Jakości Kształcenia. Współpraca z otoczeniem społeczno gospodarczym w zakresie 
procesu kształcenia. Organizator lekcji pokazowych dla młodzieży szkół średnich (maturzystów) w PSW 
w Białej Podlaskiej. 

 

1. Przygotowanie programu kształcenia i uruchomienie dwóch specjalności na kierunku 
Rolnictwo: I. Behawiorystyka zwierząt , II. Inżynieria produkcji żywności. 

2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014. 
3. Ukończenie studiów podyplomowych Architektury krajobrazu oraz Kwalifikacji 

Pedagogicznych a także licznych kursów i szkoleń w celu doskonalenia warsztatu 
dydaktycznego. 

4. Opiekun praktyk pilotażowych „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 
Szkołach Zawodowych” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(MNISW/2016/DIR/669/PWSZ (2017-2018, 2018-2019). 

5. Opiekun Koła Naukowego Studentów Kierunku Rolnictwo 2011 – 2020. 
6. Staże szkoleniowe w ramach Programu Erasmus Plus na Uczelniach zagranicznych: w Nitrze, 

Ukrainie i na Litwie. 
7. Udział w Projekcie 1 milion – „Wsparcie kształcenia na profilu praktycznym w publicznych 

uczelniach zawodowych” nr umowy MNiSW/2018/92/DIR/DID. 
8. Udział w Projekcie „Akademia miłośników wiedzy” POWR.03.01.00-00-U159/17. 
9. Udział w projekcie „PSW – Regionalna Akademia Aktywności”.  
10. Udział w projekcie Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Umowa nr 

MNiSW/2019/225/DIR/DID. 
 


