
IV-57 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 
profesor zwyczajny 

  

1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): 

• profesor nauk technicznych, nadany przez Prezydenta RP 20 maja 2004 r. 

2. Stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy, rada naukowa, która przeprowadziła 
przewód, data jego zakończenia, dziedzina, dyscyplina): 

• Kumulacja uszkodzeń i pękanie elementów konstrukcyjnych w złożonych stanach obciążeń, 
Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, 12 listopada 
1997 r., nauki techniczne, mechanika. 

3. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności (zgodnie z dorobkiem naukowym): 

nauki techniczne:  
• mechanika:  

- mechanika materiałów;  
- mechanika uszkodzeń i pękania;  
- metody komputerowe w mechanice; 

• budowa i eksploatacja maszyn: 
- zmęczenie materiałów i konstrukcji;  
- wytrzymałość elementów konstrukcyjnych. 

4. Główne tematy prac naukowych: 

• modelowanie zagadnień pękania i kumulacji uszkodzeń w złożonych stanach obciążeń; 
• prognozowanie pękania i trwałości zmęczeniowej spieków porowatych stali implantacyjnej; 
• wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa materiałów w podwyższonej temperaturze; 
• niezawodność przekładni zębatych;  
• kryteria kruchego i ciągliwego pękania elementów z karbami w jedno- i dwuosiowym stanie 

obciążenia; 
• modelowanie pękania ośrodków niejednorodnych na przykładzie drewna; 
• teoretyczna, doświadczalna i numeryczna analiza osobliwych pól naprężeń; 
• modelowanie rozwoju pęknięć pod wpływem obciążeń zmęczeniowych; 
• nośność graniczna elementów konstrukcyjnych; 
• wyznaczanie właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych;  
• metoda elementów skończonych w zastosowaniach do mechaniki pękania; 
• numeryczne modelowanie zagadnień obróbki plastycznej. 

5. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: 

• konstruktor w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych (w latach 1986–1988); 
• asystent na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (w latach 1988–1993); 
• adiunkt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (w latach 1993–1998); 
• profesor nadzwyczajny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (w latach 

1998-2006); 
• profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (od 2006 r.); 
• kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej (w latach 1999–2005); 
• kierownik Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej (od 2005 r.); 
• Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (w latach 2002–2008 i od 

2012 r.); 
• Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej (w latach 2008-2012); 
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• Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni 
Technicznych (od 2012 r.). 

6. Członkostwo w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych): 

• członek Komitetu Mechaniki PAN (od 2003 r.); 
• członek Sekcji Mechaniki Ośrodków Ciągłych Komitetu Mechaniki PAN (w latach 1996-

2002); 
• członek Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN (od 2003 r.); 
• członek Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (w 

latach 2003-2007 i od 2012 r.); 
• członek Rady Naukowej Polskiej Grupy Mechaniki Pękania (ESIS) (od 1999 r.); 
• członek Międzysekcyjnego Zespołu Mechaniki Pękania i Zmęczenia Materiałów 

i Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1999 r.); 
• członek Panelu Ekspertów MNiSW w dyscyplinie mechanika N501 (w latach 2006 i 2010) 

oraz konstrukcja maszyn N502 (w 2010 r. - przewodniczący); 
• członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (w latach 1987-

2002, zastępca przewodniczącego Kola Uczelnianego w Politechnice Białostockiej w latach 
1995-1998); 

• członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2002 r., od 2009 
r. przewodniczący Oddziału Białostockiego, członek Zarządu Krajowego PTMTS); 

• Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020; 
• członek Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN (od 2008 r.); 
• członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (od 2011 r.). 

7. Nagrody i odznaczenia, staże naukowe: 

• Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 1993 r., przyznawane młodym 
pracownikom naukowym za dorobek naukowy; 

• staż naukowy w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 
(6 miesięcy w 1989 r.); 

• Nagroda Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk II-go stopnia w 2000 r. za cykl prac 
naukowych; 

• Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej (2004 r); 
• Srebrny Krzyż Zasługi (2004 r.); 
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006 r.); 
• Nagrody indywidualne I stopnia Rektora Politechniki Białostockiej w latach 1998, 2003-

2013 oraz nagroda indywidualna II stopnia w 1996 i 2008 r.; nagrody zespołowe II stopnia w 
latach: 1994, 1995 oraz 1999-2002. 

8. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej: 

• promotor 6 zakończonych przewodów doktorskich: 
− Andrzej Łukaszewicz – Modelowanie zagadnień kruchego pękania elementów z karbami 

w dwuosiowym stanie obciążenia (Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, 2004 r., 
praca wyróżniona); 

− Adam Tomczyk – Modelowanie propagacji pęknięć zmęczeniowych w dwuosiowym 
stanie obciążenia (Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, 2004 r.); 

− Marek Romanowicz – Prognozowanie pękania drewna na podstawie kryteriów 
związanych z płaszczyzną fizyczną (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, 
2007 r., praca wyróżniona); 

− Adam Adamowicz – Modelowanie osobliwych pól naprężeń w zagadnieniach mechaniki 
pękania z wykorzystaniem metody elementów skończonych (Politechnika Warszawska, 
Wydział SiMR, 2007 r.); 

− Jarosław Szusta – Modelowanie kumulacji uszkodzeń w zakresie złożonych obciążeń 
niskocyklowych (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, 2008 r.); 
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− Łukasz Derpeński – Prognozowanie pękania elementów z karbami wykonanych 
z materiałów sprężysto - plastycznych (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, 
2008 r. praca wyróżniona); 

• promotor 3 wszczętych przewodów doktorskich: 
− Anna Falkowska - Trwałość zmęczeniowa materiałów porowatych przeznaczonych na 

implanty (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny); 
− Jan Bartoszewicz – Pękanie w podwyższonej temperaturze rozciąganych elementów z 

karbami wykonanych ze stopów aluminium (Politechnika Białostocka, Wydział 
Mechaniczny); 

− Agata Litwinko – Analiza lokalnych właściwości plastycznych materiałów metodą 
wciskania kulistego wgłębnika (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny); 

• opiekun naukowy 3 doktorantów na Wydziale Mechanicznym PB;  
• recenzje rozpraw doktorskich - 8; habilitacyjnych - 22; – wydawnicze habilitacyjne – 5, 

wniosków o nadanie tytułu profesora - 7. 

9. Organizacja konferencji, redakcja czasopism, recenzje: 

• członkostwo Komitetów Naukowych m.in. następujących konferencji: 
− I Kongres Mechaniki Polskiej (Warszawa 2007), 
− VII - XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, (Kielce-Cedzyna 1999, 2001, 2003, 

2011, 2013, Wisła 2005, Kielce-Cedzyna 2007, Kraków 2009), 
− XVIII - XXIII Sympozjum: Zmęczenie i Mechanika Pękania (Bydgoszcz-Pieczyska, 

2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012); 
− I - VII Mi ędzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji 

(Augustów, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013); 
− 14th European Conference on Fracture (Cracow, 2002 - national committee); 
− 50 – 52 Sympozjon Modelowanie w Mechanice (Ustroń 2011, 2012, 2013); 
− X Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES we Wspomaganiu Analizy, 

Projektowania i Wytwarzania (Kazimierz Dolny 2007), 
− XII Krajowa i III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w 

Technikach Wytwarzania (Augustów 2007); 
− IV Mi ędzynarodowa Konferencja Modelowanie i Symulacja Zjawisk Tarciowych w 

Układach Fizycznych i Strukturach Technicznych - Tarcie 2006, Warszawa 2006 r., 
− II - IV Ogólnopolska Konferencja: Zagadnienia Mechaniki Pękania i Skrawania 

Materiałów (Kazimierz Dolny n. Wisłą, 2001, 2004, 2008); 
− VI i VII Ukrai ńsko-Polskie Sympozjum Naukowe: Aktualne zagadnienia mechaniki 

ośrodków niejednorodnych (Warszawa 2005, Lwów 2007); 
• przewodniczący Komitetów Organizacyjnych konferencji 

−  I - VII Mi ędzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji 
(Augustów, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013);  

− XII Krajowa i III Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w 
Technikach Wytwarzania (Augustów 2007); 

• Redaktor Naczelny czasopisma Acta Mechanica et Automatica (od 2007 r.); 
• Redaktor Naukowy Zeszytów Naukowych Politechniki Białostockiej, Seria: Mechanika 

(w latach 1999-2003); 
• członek Rady Naukowej czasopism: Maintenance and Reliability / Eksploatacja i 

Niezawodność (od 2005 r.), Przegląd Mechaniczny (od 2009 r.), Mechanics and Control (od 
2013 r.); 

• członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Modelowanie Inżynierskie (od 2006 r.); 
• recenzje podręczników i monografii – 5; 
• recenzowanie prac w pismach m.in.: International Journal of Solids and Structures, 

International Journal of Fracture, Engineering Fracture Mechanics, International Journal of 
Fatigue, European Journal of Mechanics, Journal of Aerospace Engineering, Mechanics of 



IV-60 

Machines, Archives of Mechanical Engineering, Archives of Mechanics, Engineering 
Transactions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Key Engineering Materials. 

10. Projekty badawcze: 

• kierownik 5 projektów badawczych KBN / MNiSW / NCN realizowanych w Politechnice 
Białostockiej:  
− nr 7 T07C 006 12: Rozwój uszkodzeń i pękanie elementów konstrukcyjnych w złożonym 

stanie obciążenia (1997-1999); 
− nr 8 T07A 049 21: Modelowanie zagadnień kumulacji uszkodzeń i pękania w złożonych 

stanach obciążeń (2001-2004); 
− nr 8 T07A 009 20 (promotorski): Modelowanie zagadnień kruchego pękania elementów 

z karbami w dwuosiowym stanie obciążenia (2001-2002); 
− nr 4 T07A 030 28: Kumulacja uszkodzeń i pękanie elementów konstrukcyjnych pod 

wpływem monotonicznych i cyklicznych obciążeń wieloosiowych (2005-2007); 
− nr N N501 120536: Modelowanie sprężysto-plastycznych zagadnień kumulacji uszkodzeń 

i pękania elementów konstrukcyjnych w złożonym stanie obciążenia (2009-2013): 
• główny wykonawca 6 projektów badawczych KBN / MNiSW / NCN; 
• koordynator projektów: 

− Stypendia młodych naukowców szansą rozwoju województwa podlaskiego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2006-2008); 

− Stypendia dla doktorantów kluczem rozwoju województwa podlaskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012-2014); 

− Wsparcie współpracy kadr nauki i biznesu województwa podlaskiego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012-2014).  

• kierownik 4 projektów badawczych „własnych” oraz 3 prac statutowych; 
• recenzje ponad 200 projektów badawczych, rozwojowych i celowych KBN / MNiSW / 

NCN. 

11. Publikacje (w sumie 235): 

• monografie opublikowane przez renomowane wydawnictwa lub instytucje naukowe – 1 
(Biblioteka Mechaniki Stosowanej, IPPT PAN); 

• monografie opublikowane przez ośrodki uczelniane – 4 (w tym 1 zagraniczna); 
• redakcja naukowa monografii – 1; 
• podręczniki i skrypty – 1; 
• rozdziały w monografiach opublikowane przez renomowane wydawnictwa lub instytucje 

naukowe – 6; 
• rozdziały w monografiach krajowych – 6; 
• artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej – 22 (International Journal of Mechanical 

Sciences, Engineering Fracture Mechanics (8), Journal of Engineering Mechanics ASCE, 
International Journal of Solids and Structures (2), Journal de Physique (2), Fatigue and 
Fracture Engineering Materials and Structures, Materials Science (4), International Journal 
of Fatigue (2), Experimental Mechanics); 

• artykuły w innych czasopismach renomowanych o zasięgu międzynarodowym – 9; 
• artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym – 62; 
• referaty na międzynarodowych konferencjach – 18; 
• referaty na konferencjach krajowych – 105; 
• patenty i wzory użytkowe – 2; 
• cytowania wg bazy Web of Science (bez autocytowań) – 423; 
• indeks Hirscha wg bazy Web of Science – H=10. 

12. Ważniejsze prace (maks. 10 pozycji): 

1. Seweryn A. (2003), Metody numeryczne w mechanice pękania, Biblioteka Mechaniki 
Stosowanej, IPPT PAN, Warszawa. 
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2. Seweryn A. (2002), Modelling of singular stress fields using finite element method, 
International Journal of Solids and Structures, Vol.39, 4787-4804. 

3. Seweryn A., Łukaszewicz A. (2002), Verification of brittle fracture criteria for elements 
with v- shaped notches, Engineering Fracture Mechanics, Vol.69, 1487-1510. 

4. Mróz Z., Seweryn A., Tomczyk A. (2005), Fatigue crack growth prediction accounting for 
the damage zone, Fatigue and Fracture Engineering Materials and Structures, Vol. 28, 61-
71.  

5. Seweryn, A. Buczynski, J. Szusta (2008), Damage accumulation model for low cycle 
fatigue, International Journal of Fatigue, 30(4):756-765.  

6. Romanowicz M., Seweryn A. (2008), Verification of a non-local stress criterion for mixed 
mode fracture in wood, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 75(10), 3141-3160. 

7. Derpenski L., Seweryn, A. (2011), Experimental Research into Fracture of EN-AW 2024 
and EW-AW 2007 Aluminum Alloy Specimens with Notches Subjected to Tension, 
Experimental Mechanics, Vol. 51(7), 1075-1094.  

8. Szusta J., Seweryn A. (2010), Low-cycle fatigue model of damage accumulation - The 
strain approach, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 77(10), 1604-1616, 2010.  

9. Szusta J., Seweryn A. (2010), Fatigue damage accumulation modelling in the range of 
complex low-cycle loadings - The strain approach and its experimental verification on the 
basis of EN AW-2007 aluminum alloy, International Journal of Fatigue, Vol. 33(2), 255-
264.  

10. Derpenski L., Seweryn, A. (2013), Numerical analysis of the strain and stress state in 
cylindrical notched tensile specimens, Materials Science, Vol. 49(2), 252-256. 

13. Ważniejszy dorobek dydaktyczny (maks. 5 pozycji): 

• organizacja studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 
dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn (powołane w 2006 r.); 

• udział w organizacji nowych kierunków studiów na Wydziale Mechanicznym PB: edukacja 
techniczno – informatyczna (utworzonego w 2005 r.), inżynieria biomedyczna (utworzonego 
w 2007 r.) oraz mechatronice systems and materials (powołanego w 2014 r.); 

• udział w organizacji specjalności: komputerowe wspomaganie projektowania (i 
wytwarzania) oraz mechanika i informatyka stosowana na stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiach I i II stopnia na kierunku: mechanika i budowa maszyn;  

• autorskie plany studiów w ramach siatki ogólnej na kierunkach mechanika i budowa maszyn 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w 2003 i 2004 r. oraz ich 
modernizacja w 2013 r.; 

• promotorstwo prac dyplomowych na studiach inżynierskich (5) i magisterskich (17). 

14. Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce (maks. 5 pozycji): 

• Analiza wytrzymałościowa obrotnicy dźwigu okrętowego 25 t (1990). Wykorzystanie metod 
nośności granicznej do obliczeń wytrzymałościowych obrotnicy. Propozycja zmian 
konstrukcyjnych. Raport. Poprawienie trwałości wyrobu (Toruńskie Zakłady Urządzeń 
Okrętowych „Towimor” w Toruniu); 

• Numeryczna analiza wytrzymałości belki przedniej samochodu dostawczego FSC-Lublin 
(1991). Analiza powstałego uszkodzenia belki przedniej samochodu dostawczego FSC-
Lublin. Opracowanie metody obliczenia wytrzymałości w oparciu o metodę elementów 
skończonych. Wykonania oryginalnego oprogramowania MES oraz doboru i katalogowania 
przekrojów belki (automatyczne rozwiązanie równania Prandtla dla skręcania za pomocą 
różnic skończonych sprzężone z programem graficznym). Raport, oprogramowanie. 
Poprawienie trwałości wyrobu. Usprawnienie procesu projektowania (Fabryka Samochodów 
Ciężarowych - Lublin); 

• Analiza trwałości zmęczeniowej wałów korbowych (1997). Analiza wytrzymałości 
zmęczeniowej segmentu wału korbowego. Określenie pól naprężeń za pomocą MES. 
Prognozowanie wystąpienia pęknięć. Propozycja zmian konstrukcyjnych. Raport. 
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Poprawienie trwałości wału korbowego (Zakłady Mechaniczne PZL WOLA S.A. - 
Warszawa); 

• Model obliczeniowy konstrukcji sortownicy (2001). Opracowanie modelu obliczeniowego 
konstrukcji sortownicy. Dobór metod obliczeniowych. Przygotowanie wstępnych danych do 
programów metody elementów skończonych. Zmiana założeń konstrukcyjnych (w 
szczególności podpór konstrukcji sortownicy), umożliwiająca znaczną poprawę 
wytrzymałości konstrukcji (Springer Holztechnik – Lainach, Austria (konsultant); 

• Obliczenia wytrzymałościowe cewki zapłonowej (2003). Analiza wytrzymałościowa 
prototypu cewki zapłonowej silnika samochodu osobowego z uwzględnieniem wpływu 
drgań własnych. Raport. Propozycja zmiany kształtu korpusu cewki pozwoliła zmniejszyć 
koncentrację naprężeń występujących w krytycznych stanach pracy silnika (BIAZET EI Sp. 
z o.o. – Białystok); 

 


