
 
 

Opiekunowie kierunków: 

1. AiR – prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki; 

pok. 120c CLTM, e-mail: djanecki@tu.kielce.pl 

2. IB – dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk; 

pok. 5.10 B, e-mail: sspadlo@tu.kielce.pl 

3. MiBM – dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk; 

pok. 2.15 B, e-mail: kstepien@tu.kielce.pl 

4. TRA – prof. dr hab. inż. Tomasz Stańczyk; 

pok. 4.11 B, e-mail: stanczyk@tu.kielce.pl 

5. WP – dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk; 

pok. 2.15 B, e-mail: wmakiela@tu.kielce.pl 

 

Opiekunowie specjalności: 

na kierunku AiR: 

 specjalność AP – prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki; pok. 120c CLTM, e-mail: djanecki@tu.kielce.pl 

 specjalność SOM – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba; pok. 4.31 B, e-mail: ksmzko@tu.kielce.pl 

 specjalność KSSiP – dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk; pok. 2.15 B, e-mail: kstepien@tu.kielce.pl 

 specjalność AMiP – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba; pok. 4.31 B, e-mail: ksmzko@tu.kielce.pl 

na kierunku IB: 

 specjalność BPiT – dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk; pok. 104  CLTM, e-mail: norrad@tu.kielce.pl 

 specjalność IBW – dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk; pok. 5.10 B, e-mail: sspadlo@tu.kielce.pl 

 specjalność PSB – prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf; pok. 4.05 B, e-mail: dindorf@tu.kielce.pl 

 specjalność KiK – dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk; pok. 5.10 B, e-mail: sspadlo@tu.kielce.pl 

na kierunku MiBM: 

 specjalność CAD/CAE –dr hab. inż. Ihor Rokach, prof. PŚk; pok. 2.24 B, e-mail: rokach@tu.kielce.pl 

 specjalność EiL – prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski; pok. 120b CLTM, e-mail: ktrba@tu.kielce.pl 

 specjalność IMMiS – dr hab. inż. Marek Konieczny; pok. 5.07 B, e-mail: mkon@tu.kielce.pl 

 specjalność KWW – dr. inż. Łukasz Nowakowski; pok. 108 HB, e-mail: lukasn@tu.kielce.pl 

 specjalność KWTLiP – dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk; pok. 108 CLTM, e-mail: 

wzowczak@tu.kielce.pl 

 specjalność SiC – dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk; pok. 4.09 B, e-mail: rjurecki@tu.kielce.pl 

 specjalność UHiP, EMiUP – prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf; pok. 4.05 B, e-mail: dindorf@tu.kielce.pl 

 specjalność UiTI – dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk; pok. 4.29 B, e-mail: zdziopa@tu.kielce.pl 
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na kierunku TRA: 

 specjalność LiS – prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski; pok. 120b CLTM, e-mail: ktrba@tu.kielce.pl 

 specjalność TS – dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk ; pok. 4.12 B, e-mail: m.jaskiewicz@tu.kielce.pl 

 specjalność EiZwTD – dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk; pok. 4.09 B, e-mail: rjurecki@tu.kielce.pl 

na kierunku WP: 

 specjalność PFP – dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk; pok. 2.15 B, e-mail: wmakiela@tu.kielce.pl 

 specjalność IWP – dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk; pok. 2.15 B, e-mail: wmakiela@tu.kielce.pl 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich: 

dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk; pok. 4.29 B, e-mail: zdziopa@tu.kielce.pl 

Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+: 

dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk; pok. 2.19 B, e-mail: kstepien@tu.kielce.pl 

Koordynator ds. praktyk zagranicznych Programu Erasmus+: 

dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk; pok. 2.19 B, e-mail: kstepien@tu.kielce.pl 

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia: 

dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk; pok. 2.03 B, e-mail: jgalka@tu.kielce.pl 

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych 

dr inż. Emilia Szumska; pok. 4.12 B, e-mail: eszumska@tu.kielce.pl 

Opiekunowie grup studentów: 

na kierunku AiR: 

1. I rok studiów – mgr inż. Dawid Pietrala; pok. 204 CLTM, e-mail: dpietrala@tu.kielce.pl 

2. II rok studiów – dr inż. Paweł Łaski; pok. 107 CLTM, e-mail: pawell@tu.kielce.pl 

3. III rok studiów – dr inż. Adam Szcześniak; pok. 107 CLTM, e-mail: a.szczesniak@tu.kielce.pl 

4. IV rok studiów – dr Jakub Takosoglu; pok. 24 B, e-mail: qba@tu.kielce.pl 

5. studia II stopnia – dr inż. Stanisław Dziechciarz; pok. 111 CLTM, e-mail: dziechciarz@tu.kielce.pl 

na kierunku IB: 

1. I rok studiów – dr inż. Robert Kaniowski; pok. 3.17 B, e-mail: kaniowski@tu.kielce.pl 

2. II rok studiów – dr inż. Joanna Kowalczyk; pok. 3.12 B, e-mail: jkowalczyk@tu.kielce.pl 

3. III rok studiów – dr inż. Michał Kekez; pok. 3.23 B, e-mail: m.kekez@tu.kielce.pl 

4. IV rok studiów – dr inż. Paweł Zmarzły; pok. 2.16 B, e-mail: pzmazly@tu.kielce.pl 

na kierunku MiBM: 

1. I rok studiów – mgr inż. Robert Pała; pok. 2.04 B, email: rpala@tu.kielce.pl 

2. II rok studiów – dr Małgorzata Błasiak; pok. 3.08 B, e-mail: mdrab@tu.kielce.pl 

3. III rok studiów – dr inż. Piotr Łagowski; pok. 4.27 B, e-mail: piotrekl@tu.kielce.pl 
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4. IV rok studiów – dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk; pok. 2.22a B, e-mail: sblasiak@tu.kielce.pl 

5. studia II stopnia – dr inż. Łukasz Nowakowski; pok. 108HB, e-mail: lukasn@tu.kielce.pl 

na kierunku TRA: 

1. I rok studiów – dr inż. Emilia Szumska; pok. 4.12 B, e-mail: eszumska@tu.kielce.pl 

2. II rok studiów – dr hab. inż. Ewelina Sendek-Matysiak; pok. 4.09 B, e-mail: esendek@tu.kielce.pl 

3. III rok studiów – dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk; pok. 4.12 B, e-mail: rjurecki@tu.kielce.pl 

4. IV rok studiów – mgr inż. Szymon Tofil; pok. 13 CLTM, e-mail: tofil@tu.kielce.pl 

5. studia II stopnia – dr inż. Piotr Sęk; pok. 112 CLTM, e-mail: psek@tu.kielce.pl 

na kierunku WP: 

1. I rok studiów – mgr inż. arch. Małgorzata Wijas; pok. 2.19 B, e-mail: wijasm@tu.kielce.pl 

2. II rok studiów – dr inż. Damian Gogolewski; pok. 2.16 B, e-mail: dgogolewski@tu.kielce.pl 

3. III rok studiów – mgr inż. Łukasz Gorycki; pok. 2.16 B, e-mail: lgorycki@tu.kielce.pl 

4. IV rok studiów – dr inż. Marcin Graba; pok. 105a B, e-mail: mgraba@tu.kielce.pl 

Opiekunowie praktyk studenckich: 

na kierunku IB – dr inż. Piotr Woś; pok. 4.07 B, e-mail: wos@tu.kielce.pl 

na kierunku MiBM – dr inż. Piotr Thomas; pok. 5.14 B, e-mail: thomas@tu.kielce.pl 

na kierunku AiR – dr inż. Stanisław Dziechciarz; pok. 111 CLTM, e-mail: dziechciarz@tu.kielce.pl 

na kierunku TRA – dr inż. Andrzej Zuska; pok. 4.10 B, e-mail: a.zuska@tu.kielce.pl 

dr inż. Piotr Sęk , pok. 112 CLTM, e-mail: psek@tu.kielce.pl 

na kierunku WP – dr inż. Marcin Graba; pok. 105a B, e-mail: mgraba@tu.kielce.pl 

 

Wydziałowy kierownik praktyk studenckich: 

dr inż. Tomasz Miłek; pok. 5.14 B, e-mail: tmatm@tu.kielce.pl 
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