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Charakterystyka kandydata na Prodziekana ds. Nauczania
Dr inż. Rafał Jasiński urodził się 25.05.1971r. w Wieluniu. W roku 1990 złożyłegzamin
dojrzałościoraz uzyskał tytułu technika budowlanego w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych
w Częstochowie. W latach 1990-1996 studiowałna Politechnice Częstochowskiej iw 1996r. uzyskał
§rtułu magistra inzyniera inżynierii środowiskana Wydziale Inzynierii i Ochrony Środowiska PCz. W
roku 1997 ukończył Podyplomowe Studia Informatyczne na Politechnice Częstochowskiej. Od 1996
do 2005r. był zatrudniony na politechnice Częstochowskiej w Katedrze Technologii Wody, Ścieków i
Chemii Środowiska na stanowisku asystenta, następnie 2latana stanowisku starszego wykładowcy i
od 2007 roku do chwili obecne.i na stanowisku adiunkta. W roku 2004, decyzją Rady Wydziafu

Inzynierii

i

Ochrony Srodowiska Politechniki Częstochowskiej, uzyskał stopień doktora nauk

technicznych w dyscyplinie Inźynieria Środowiska. Temat pracy doktorskiej brzmiał ,,Obszarowy
wzorzęa dobowej zmiennościstęzeń zanieczyszczeń powietrza". Promotorem pracy był prof. dr hab.
inż. Stanisław Hławiczka. Staz naukowy odbył w InsĄrtucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w
Katowicach w Zal<ładzie Ochrony Środowiska - Zespole Badań Atmosfery. Tematem stażu była
problematyk a przetw arzania

i analiz baz danych

m on

itorin gowych.

dr inż. Rafała Jasińskiego doĘczą monitoringu środowiska, w
szczególności monitoringu powietrza oraz wszechstronnej analizy i modelowania danych
monitoringolvych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu modelowania w naukach o środowisku,
technologii informacyjnych, monitoringu i ochrony środowiska oraz systemów informacji
Zainteresowania naukowe

przestrzennej.

'

Jasiński był kierownikiem dwóch własnych projektów badawczych pt. ,,Badanie struktury
zalężnościzmiennych mierzonych na stacjaclr monitoringu powietrza" (zakończony w 2001r.) oraz
,,Typy wzorcowych przebiegów dobowych stęzeń zanieczyszczeń powietrza" (zakończony w ż0O7r.).
Był równiez głównym wykonawcą dwóch projektów badawczych. Jest współautorem l monografii,
autorem lub współautorem 12 rozdziałow w monografiach i podręcznikach akademickich, autorem lub
współautorem 5 publikacji w czasopiśmie z listy filadelfljskiego IIN, 14 publikacji w czasopismach
oraz24 publikacjiw materiałaclr cyklicznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Dr inż. Rafał Jasiński w latach 2008-2010 był członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w
latach 2010-2011 pełniłfunkcję sekretarza tejZe komisji. Od 20I2r. był sekretarzem Koła Polskiego
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Politechnice Częstochowskiej. W latach 20102013 pełniłfunkcję eksperta w Komisji Konkursowej do spraw oceny merytorycznej projektów w
ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka2007-2013 w zakresie oceny
kryteriów związanych z innowacyjnością projektów w dziędzinie: technologii informacyjnych,
komunikacyjnych i informatycznych, ochrony środowiska, w tym gospodarki wodno-ściekowej,
gospodarowania odpadami i recyclingu, ochrony powietrza i monitoringu środowiska.

Dr inż. Rafał Jasiński pełni funkcję Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych w kadencji
2012-2016. Jest równiez członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Ucze|nianej
Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.

Dr inż. Rafał Jasiński aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni.
Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne uzyskał 10 nagród iwyróżnień Rektora Politechniki
Częstochowskiej.

