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Dane kontaktowe: 

 
 

 

Wykształcenie: 

 
październik 2018 – obecnie Studia stacjonarne III stopnia 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Energetyki i Paliw 

Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku 

Dyscyplina: Technologia chemiczna  

 
luty 2016 – lipiec 2017 

 

 

 

 

 

 

październik 2012 – styczeń 

2016 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Kierunek: Górnictwo i Geologia 

Specjalizacja: Geologia Inżynierska i Geotechnika 

Tytuł zawodowy: magister inżynier 

 

Studia stacjonarne I stopnia 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Kierunek: Górnictwo i Geologia 

Tytuł zawodowy:  inżynier 

 

Udział w konferencjach i publikacje: 

październik 2019  Udział jako Editorial suport podczas przygotowywania publikacji monografii Knowledge, 
Technology and Society: AGH ISC 2018, Wydawnictwa AGH 

październik 2019 Autorstwo artykułu Removal of pharmaceuticals residues and personal care products by 
advanced oxidation techniques - Knowledge, technology and society : AGH ISC 2018 

maj 2019 Udział w konferencji Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy : ogólnopolska 
konferencja naukowa, wystąpienie ustne: Zastosowanie ozonowania jako metody 
zaawansowanego utleniania w celu usuwania ze środowiska wodnego nowo 
identyfikowanych zanieczyszczeń oraz współautorstwo abstraktów: Zmienność źródeł pyłów 
zawieszonych w Krakowie w oparciu o badania frakcji węglowych (OC/EC) i węglowodanów 
oraz Występowanie WWA oraz nowoidentyfikowanych zanieczyszczeń powietrza, 1,3,5-
trifenylobenzenu we frakcji pyłu zawieszonego PM10 pobranego na terenie Wadowic 

Jednostka: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Energetyki i Paliw 

Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku 

E-mail: judurak@agh.edu.pl 

Telefon: +48 12 617 20 32 
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kwiecień 2019 Udział w konferencji IAKOŚ 2019, wystąpienia oraz autorstwo abstraktów: Efektywność 
usuwania ksenobiotyków ze ścieków w procesie ozonowania oraz Ocena efektywności 
usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód powierzchniowych w procesach 
zaawansowanego utleniania 

grudzień 2018  Autorstwo artykułu Charakterystyka wybranych biocydów występujących w wodach 
powierzchniowych - Współczesne Problemy Ochrony Środowiska i Energetyki 2018 

grudzień 2018 Udział w konferencji OŚIE 2018, wystąpienie ustne Oznaczanie wybranych biocydów 
w próbkach wody powierzchniowej 

październik 2018 Współautorstwo abstraktu „Removal of pharmaceuticals residues and personal care products 
by Advanced Oxidation Techniques” – ISC AGH2018 

czerwiec 2018 Współautorstwo abstraktu „The occurrence of bisphenol A in selected bottled water – 
preliminary results” - Water JPI 2018 Conference: emerging pollutants in freshwater 
ecosystems 

czerwiec 2018 Współautorstwo abstraktu „Occurrence of pharmaceuticals residues and endocrine disruptors 
in a waste water treatment plant-impacted rivers of Krakow agglomeration in South Poland” - 
Water JPI 2018 Conference: emerging pollutants in freshwater ecosystems 

kwiecień 2018 Uczestnictwo w XII Międzynarodowej Konferencji „Chromatografia Jonowa i techniki 
pokrewne 2018” 

grudzień 2017 

 
Współautorstwo „Obecność w wodach podziemnych substancji zaburzających gospodarkę 
hormonalną człowieka — wyniki badań wstępnych” II ogólnopolska konferencja naukowa: 
Transformacja zanieczyszczeń w środowisku - materiały konferencyjne 

grudzień 2017 i 2018 Uczestnictwo w konferencji naukowej „Analityczne Wyzwania” 

czerwiec 2017 Autorstwo artykułu „Charakterystyka stanu chemicznego wód rzeki Sztoły”, Wydawnictwo 
Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój 

grudzień  2017 Zajęcie II miejsca na 57-ej Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego – Sekcja VIII: 

Ochrona i Inżynieria Środowiska, tytuł referatu „Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 

na terenie gmin Bolesław i Bukowno” 

maj 2017  Uczestnictwo w międzynarodowej Konferencji pn: „Adulttrainingpotentials in eco-sciences” 

organizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

 

Działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzacyjna: 

styczeń 2020 - obecnie Opieka nad Grantem Rektorskim 2020 realizowanym przez KN „RedoX” - Opracowanie 
metodyki oznaczania wybranych zanieczyszczeń w ściekach - ocena efektywności ich 
usuwania 

styczeń – październik 2019 Opieka nad Grantem Rektorskim 2019 realizowanym przez KN „RedoX” - Różne 
zastosowanie tlenków tytanu do poprawy efektywności usuwania wybranych ksenobiotyków 
w procesie fotoliz 

styczeń  – październiki 2018 Opieka nad Grantem Rektorskim 2018 realizowanym przez KN „Hydro” – „Hydro ABC – 
Świadome korzystanie z wody” 
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październik 2017 – marzec 2019 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w postaci ćwiczeń projektowych z przedmiotów Hydrologia 
inżynierska, Hydrologia, Geologia Inżynierska oraz laboratoryjnych z przedmiotu 
Gruntoznawstwo, Gospodarka odpadami przemysłowymi 

październik 2017 – czerwiec 
2018 

Promocja Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska poprzez organizację 
Warsztatów i prelekcji dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich 

luty 2018 Uczestnictwo w Warsztatach Analitycznych  
Warsztaty w wymiarze 16 godzin: „Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS 
Statistics/ PS IMAGO” 

październik 2014– wrzesień 

2017 

Przynależność do Koła Naukowego Hydrogeologii „Hydro” i pełnienie funkcji zastępca 

przewodniczącego 

marzec 2015 –wrzesień 2017 Udział w Grantach Rektorskich 2016 oraz 2016 realizowanych przez KN „Hydro” 

marzec 2015 –wrzesień 2017 Koordynacja Warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzież „Tajemnice wody”  

3 czerwca 2017 Przygotowanie stanowiska i reprezentacja Koła „Hydro” w czasie 21 Pikniku Naukowego 

Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

 

Dodatkowa działalność: 

 
sierpień 2015 – styczeń 2016 

 

Wolontariat w zakresie geologii i geotechniki 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Wydział Dokumentacji 

 
lipiec 2015 Praktyka zawodowa na stanowisku geologa 

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. 

 

Umiejętności: 

 
Praca w terenie oraz 
laboratoriach 

Przygotowanie próbek i prowadzenie analiz chromatograficznych: GC-MS, HPLC, UV-Vis, 
pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych, pomiar parametrów nietrwałych wody, 
pomiar natężenia przepływów wody w ciekach,  wykonywanie wierceń ręcznych 
geologicznych 
 

Języki obce język angielski– poziom B2 

znajomość angielskiego słownictwa specjalistycznego z zakresu geologii – poziom B2+ 

 

Znajomość programów 

komputerowych 

PakietMicrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

IBM SPSS Statistics, Xcalibur, AutoCad, CorelDRAW, GEO5,Processing Modflow, QGIS 

 

Prawo jazdy Kategoria B 

 

Zainteresowania: 

 
Muzyka ukończona PSM I st. im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni, klasa klarnetu 

Podróże Polska oraz kraje śródziemnomorskie 

 


