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RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

ABSOLWENT
Wydziału Geodezji i Kartografii 
kierunek: geodezja i kartografia (1995)

studia na kilku wydziałach różnych uczelni

TOP 500 Innovators

wędrówki po świecie i poznawanie odmiennych 
kultur

prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym

realizacja projektów B+R i komercjalizacji interdyscyplinarnych 
badań naukowych w dziedzinie geoinformacji, usług danych 
przestrzennych, geopartycypacji społecznej smart city,  
i spatial data mining
współpraca z wspaniałymi ludźmi o otwartych umysłach, 
reprezentującymi bardzo różnorodne talenty, zainteresowania, 
wiedzę, miejsce zamieszkania, kulturę oraz język

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
wspaniałym ludziom, którzy pomogli mi dojrzewać naukowo, 
wspierali mnie gdy pisałem pracę dyplomową (dr Krzysztof 
Buczkowski) i pracę doktorską (prof. Andrzej Makowski)”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
 współpracę z tymi, którzy myślą inaczej niż ja”.

Kierownik Zakładu Kartografii
na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

członek Zespołu Rektorskiego PW
ds. Innowacyjności Form Kształcenia INFOX

„Głęboko wierzę, że Uczelnia to miejsce, 
w którym kluczowa jest wolność 

i odpowiedzialność. Za siebie, rzetelność 
własnych badań, za studentów, ich 

rozwój zawodowy i kształtowanie postaw 
społecznych, otwartość na komercjalizację, 

odmienność, za uczelnię i kraj, który 
zapewnił mi ową wolność i sprawił, iż czuję 

odpowiedzialność”.

„Sukces to móc robić to, co się kocha 
i kochać to, co się robi. Jako tzw. samodzielny 
pracownik naukowy PW mogę pracować w taki 

właśnie sposób i daje mi to satysfakcję”.

„Czas na uprawianie turystyki górskiej  
i zwiedzenie kilku kontynentów”.

„Praca w spółdzielniach studenckich 
– myłem nocami lokomotywy, byłem 

nocnym stróżem, rozładowywałem TIRy, 
dawałem korepetycje. Naprawdę miło 

wspominam te czasy!”

CO ZYSKAŁEM DZIĘKI PW?
„Przekonanie co do nieskuteczności 

metod pozyskiwania wiedzy 
i kształtowania osobowości 

„uśredniania”, równania w dół  
oraz testów pod klucz”.

„Dziś nikt nie jest „samotną wyspą“. Kształtujcie siebie 
jako T-shaped person, ważna jest nie tylko wiedza,  
ale i umiejętność i chęć współpracy z ludźmi”.
„Dobra jest każda WŁASNA droga. Lepiej przepraszać PO  
niż pytać o pozwolenie PRZED”.
„Stanowisko jest o tyle ważne, o ile pozwala na niezależność  
w myśleniu i działaniu, nawiązywaniu współpracy i ubieganiu 
się o projekty, poczuciu wolności i odpowiedzialności zarazem”.

PROFESOR UCZELNI
(2011) 

szeroka współpraca międzynarodowa
realizacja kilkudziesięciu projektów naukowych i B+R 
we współpracy z partnerami z kilkunastu krajów

udział w programie na Uniwersytecie Kalifornijskim 
w Berkeley


