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Dr hab. inż. Robert Roman Uścinowicz 
adiunkt 

  

1. Stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy, rada naukowa, która 

przeprowadziła przewód, data jego zakończenia, dziedzina, dyscyplina): 

Procesy odkształcania metalowych kompozytów warstwowych”, Rada Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Białostockiej, 5.10.2016 r., nauki techniczne, mechanika. 

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

nauki techniczne, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn 

 

 mechanika eksperymentalna, 

 mechanika kompozytów warstwowych, 

 pełzanie i relaksacja materiałów, 

 biomimetyka. 

3. Główne tematy prac naukowych: 

 Badania właściwości mechanicznych metalowych kompozytów warstwowych przy 

różnych sposobach obciążania; 

 Pełzanie metalowych kompozytów warstwowych; 

 Badania wpływu technologicznych procesów plastycznego kształtowania blach 

bimetalicznych na ich proces pełzania; 

 Opis zniszczenia metalowych kompozytów warstwowych w procesie pełzania; 

 Badania wpływu temperatury na wytrzymałość złączy bimetalicznych; 

 Badania powierzchni plastyczności metalowych kompozytów warstwowych, kryteria 

plastyczności bimetali; 

 Identyfikacja anizotropii odkształceniowej w procesie odkształcania metalowych 

kompozytów warstwowych. 

5. Zajmowane stanowiska: 

 10.1984–10.1985; asystent stażysta, Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział 

Mechaniczny, Politechnika Białostocka. 

 06.1986–09.1988; asystent, Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, 

Politechnika Białostocka. 

 10.1988–10.1995; starszy asystent, Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział 

Mechaniczny, Politechnika Białostocka. 

 10.1995–10.2012; adiunkt, Katedra Mechaniki Stosowanej (później Katedra Mechaniki i 

Informatyki Stosowanej), Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka.  

 od 10.2012 –10.2016; starszy wykładowca, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka. 

 od 10.10.2016; adiunkt, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział 

Mechaniczny, Politechnika Białostocka. 

 

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

 członek od 1996 r. Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 

(PTMTS); przewodniczący Białostockiego Oddziału PTMTS w latach 2003-2004 i 2005-

2006, a od 2006 do chwili obecnej sekretarz oddziału. 
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7. Nagrody i odznaczenia, staże naukowe: 

 Srebrna Odznaka Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (2009 r.), 

 Nagrody Rektora Politechniki Białostockiej (zespołowa) w roku 1995, 1998, 2002, 2011, 

2012, 2013, 2016, 

 Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” (2011 r.), 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016 r.). 

staż naukowy 

 Instytut Problemów Wytrzymałości, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy ( 2000 r.). 

8. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej: 

 recenzje rozpraw doktorskich - 1. 

9. Organizacja konferencji, redakcja czasopism, recenzje: 

 członkostwo w komitecie organizacyjnym i naukowym konferencji 4th, 5th, 6th  

International Symposium on Creep and Coupled Processes - Białowieża (1992, 1995, 

1998) 

 członkostwo w komitecie organizacyjnym I, II, III, IV Sympozjum Mechaniki Zniszczenia 

Materiałów i Konstrukcji - Augustów (2001, 2003, 2005, 2007) 

10. Projekty badawcze: 

 S/WM/4/94 (1995-1998) projekt statutowy „Formułowanie równań konstytutywnych i 

kryteriów zniszczenia” – jako wykonawca; 

 S/WM/1/03 (2003-2007) projekt statutowy „Zniszczenie elementów konstrukcyjnych w 

złożonych stanach obciążenia”– jako wykonawca; 

 S/WM/2/08 (2008-2012) projekt statutowy „Metody prognozowania zniszczenia 

materiałów o złożonych właściwościach termiczno-mechanicznych” – jako wykonawca; 

  S/WM/4/2017 (2017-2020) projekt statutowy „Mechanika ośrodków niejednorodnych z 

uwzględnieniem efektów termicznych” – jako wykonawca;  

 W/WM/1/95 (1995-1996) projekt badawczy (rektorski) „Rozwijanie nowych kierunków 

badań reologii statycznej i dynamicznej ciała stałego” – jako wykonawca; 

 W/WM/15/96 (1996-1998): „Badania własności anizotropowych metali i stopów metali w 

procesach reologicznych w złożonych stanach naprężenia” – jako kierownik; 

  W/WM/6/99 (1999-2001) projekt badawczy (rektorski) „Badanie wpływu stanu 

naprężenia i zmiennego pola temperatur na ewolucję anizotropii w metalach w procesie 

pełzania przy stałym i zmiennym obciążeniu” – jako kierownik; 

  W/WM/14/02 (2002-2004) projekt badawczy (rektorski) „Badanie procesu deformacji 

metali dwuwarstwowych w warunkach stałego i  zmiennego obciążenia” – jako 

kierownik; 

  W/WM10/05 (2005-2007) projekt badawczy (rektorski) „Analiza procesu pełzania 

metalicznego kompozytu warstwowego” – jako kierownik; 

  W/WM/9/09 (2009-2011) projekt badawczy (rektorski) „Analiza procesów deformacji w 

warstwowych kompozytach metalowych” – jako kierownik;  

 Międzynarodowego projekt badawczy we współpracy naukowo-technicznej z Instytutem 

Problemów Wytrzymałości Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie w temacie: 

„Opracowanie modeli procesów odkształcania i zniszczenia materiałów w różnych 

warunkach obciążenia”; 1999-2002 r – jako kierownik i wykonawca. 

11. Publikacje: 

 monografie opublikowane przez ośrodki uczelniane – 1; 

 rozdziały w monografiach – 2 
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 artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej – 6 (Materials & Design, Composites Part 

B: Engineering, Mechanics of Composite Materials, Materials Science); 

 artykuły w innych czasopismach z listy ministerialnej – 9; 

 publikowane referaty na międzynarodowych konferencjach – 13; 

 cytowania wg Web of Science (bez autocytowań) – 28; 

 indeks Hirscha wg Web of Science – H=4. 

12. Ważniejsze prace (maks. 10 pozycji): 

 R. Uścinowicz, pt. „Procesy odkształcania metalowych kompozytów warstwowych”, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 239, 2015 

  R. Uścinowicz, „Experimental identification of yield surface of Al–Cu bimetallic sheet”, 

Composites Part B: Engineering, t. 55, ss. 96–108, 2013. 

  R. Uścinowicz, „The effect of rolling direction on the creep process of Al–Cu bimetallic 

sheet”, Materials & Design, t. 49, nr 0, ss. 693–700, 2013. 

 R. Uścinowicz, „Impact of temperature on shear strength of single lap Al–Cu bimetallic 

joint”, Composites Part B: Engineering, t. 44, nr 1, ss. 344–356, 2013. 

 R. Uścinowicz, „Influence of loading rate on hardening process of Al–Zn metal layered 

composite”, Materials & Design, t. 32, nr 8–9, ss. 4316–4326, 2009. 

 R. Uścinowicz, „Creep of a laminated aluminium-zinc composite”, Materials Science, 

t. 44, nr 2, ss. 283–289, 2008. 

 R. Uścinowicz, „Identification of yield surface segment of two-layer Pa38/M2R  

composite”, Mechanics of Composite Materials, May 2016, Volume 52, Issue 2, pp 163–

170 

 R. Uścinowicz, „Experimental verification of similarity of creep velocity curves”; rozdział 

w “Low cycle fatique and elasto-plastic behaviour of materials”, Eds. K. -T. Rie, P. D. 

Portella, Dordrecht: Springer Netherlands, ss. 259–264, 1998. 

 R. Uścinowicz, Analiza procesu pełzania metalowego kompozytu dwuwarstwowego Al-

Zn, Kompozyty (obecnie Composites theory and practice), R. 8, nr 3, ss.262-268, 2008. 

 R. Uścinowicz, „Some aspects of erosion wear of aluminium alloy in connection with 

anisotropy of its mechanical properties”, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, t. 37, nr 3, ss. 

135–144, 2002. 

 

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

 autorskie programy nauczania na studiach I i II stopnia, m.in. z przedmiotów: mechanika 

ogólna, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, metody doświadczalne w 

mechanice, podstawy teorii sprężystości i reologii; 

 opracowanie 17 stanowisk dydaktycznych w tym instrukcji laboratoryjnych z 

przedmiotów: mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, metody doświadczalne w 

mechanice; 

 wykłady z przedmiotu  Experimental methods in mechanics dla studentów zagranicznych 

w ramach programu Erazmus Plus (2017 r.); 

 promotorstwo 24 prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. 

 

14. Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce (maks. 10 pozycji): 

 Badania stopnia zniszczenia słupów stalowych linii 110 kV Białystok- Bielsk Podlaski – 

ekspertyza (1987 r.); 

 Opracowanie charakterystyk wytrzymałościowych stali w  temperaturach podwyższonych 

i w złożonych stanach naprężeń. Badania w ramach CPBR2.4 - I etap (1987 r.); 

 Badania atestacyjne na pełzanie wybranych stali ferrytycznych i  austenitycznych w 

złożonych stanach naprężeń. Badania w ramach CPBR2.4 - II etap (1988 r.); 
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 Porównawcze charakterystyki odporności na pełzanie stali w  złożonych stanach naprężeń. 

Badania w ramach CPBR2.4 - III etap (1989 r.); 

 Badanie pełzania wybranych stali stopowych i tworzyw niemetalicznych w złożonych 

stanach naprężenia - Grant-91 (1991 r.); 

 Badania właściwości mechanicznych stali 40HM, 20HG, NC6, S235JR przeznaczonych 

na elementy konstrukcji transportującej silikatowe płytki elewacyjne - badania 

zrealizowane w pierwszym etapie projektu pt. „Projekt linii technologicznej do produkcji 

ciągłej silikatowej płytki elewacyjnej” w ramach projektu pt. „Transfer technologii do 

przemysłu”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne 

kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla 

współpracy sfery nauki i  przedsiębiorstw (2013 r.). 

 


