Dr Inż. Hieronim Piotr Janecki Modelowanie – jak?
Sposób rozliczania;; SPOSÓB ZALICZNIA
Zaliczania
Na starcie zaznaczę, ze moją misją jest „zamienić szare na złote” zawsze w mej pracy dydaktycznej to
było główne motto mej mitręgi. Nie martw się, że nie rozumiesz ja jestem tutaj po to aby Tobie
ułatwić zrozumienie
zumienie skomplikowanych pozornie zjawisk i procesów. Niech to będzie nasz swing
https://www.youtube.com/watch?v=_q8s93klams jak zaśpiew bluesowy na polach bawełny. Przez
lata zbieram okruchy świeżości
ści i zamieszczam je Tutaj aby Ułatwić Tobie pracę. Możesz studiować W
Radomiu pozyskując wiedzę z Antypodów i „Stanów” Oni śpią, kiedy Ty czuwasz. 24 godziny na dobę
jestem do Twojej Dyspozycji – chciej Tylko http://www.janecki.pr.radom.pl/czwarty/mod/model.htm
Mnie uczyli sami najlepsi:
http://www.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie/index.php/profesorowie/86
.polsl.pl/stowarzyszenie/index.php/profesorowie/86-wydzial/profesorowie/125
wydzial/profesorowie/125prof-dr-hab-inz-tadeusz-pukas
http://www.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie/index.php/profesorowie/86
w.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie/index.php/profesorowie/86-wydzial/profesorowie/122
wydzial/profesorowie/122prof-dr-inz-czeslawa-troszkiewicz
http://www.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie/index.php/profesorowie/86
hemia.polsl.pl/stowarzyszenie/index.php/profesorowie/86-wydzial/profesorowie/204
wydzial/profesorowie/204prof-jerzy-strojek
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2011/2011
chemiczna.pl/pdf/2011/2011-4/InzApChem_2011_4_13-14.pdf
14.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Taniewski
Ja chcę spłacić ten dług służąc Tobie.
Niektórzy to czują: np. Pani mgr inż. Agnieszka W. I Pani Ewelina K. Reszta grupyy zignorowała moją
prośbę.

Agnieszka W. <agnieszka.waleka@wp.pl>

29.01.2015

do
mnie
Dzień dobry,

Wysyłam to, co udało mi się w sensowny, mam nadzieję sposób posklejać. Pisanie sprawiło
mi wiele frajdy i mam nadzieję, że ktoś jeszcz
jeszcze podejmie sie tego trudu.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia :-)
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www.youtube.com/watch?v=1CjDx-j2UIM

„Był 2010 rok. Skończyłam 38 lat. Moje życie biegło spokojnym, usystematyzowanym

torem. Miałam dobrą pracę i „odchowane” dzieci. Wtedy właśnie podjęłam ważną
decyzję: „to czas, kiedy mogę zrobić coś tylko dla siebie, idę na studia”. Zaczęłam
szukać czegoś, co mnie zainteresuje i znalazłam, „technologia chemiczna” na
Politechnice w Radomiu. Cieszyłam się, że będę studiować to, co lubię. Pracując
w zakładach chemicznych pasjonowało mnie zastosowanie zwykłych procesów
laboratoryjnych takich jak suszenie, destylacja czy absorpcja w przemyśle. Lubiłam
uczyć się o różnych procesach produkcyjnych i zastosowanych w nich aparatach.
W trakcie studiów niestety zaczęły się problemy. Największym z nich była
niemożność uzyskania w pracy urlopu na zjazdy. Pracując w systemie zmianowym,
nie miałam zbyt wielu wolnych sobót i niedziel. Ponad to okazało się, że pracodawcy
wcale nie zależy na tym, abym podnosiła swoje kwalifikacje. Studia były tylko moją
sprawą a załatwienie sobie urlopu graniczyło czasem z cudem. Pominę już kwestię
tego, że urlop w całym wymiarze tzn. 26 dni w roku, przeznaczałam właśnie na zjazdy
na studiach. To tyle, co do problemów z pracą zawodową. Inną trudnością okazała się
ilość zjazdów i różnorodność wykładanych na studiach przedmiotów. Owszem
uczyłam się wielu mniej lub bardziej przydatnych rzeczy, ale ilość wiedzy, którą
należało przyswoić, przekraczała czasem moje możliwości. Nie działo się tak
z powodu braku chęci do nauki, ale po prostu z braku czasu, który na tę naukę
powinnam poświęcić. Nie chciałam robić niczego byle jak. Starałam się dawać z siebie
wszystko. Moi synowie nawet śmiali się, że mam lepsze oceny od nich. W końcu
udało mi się. W marcu 2014r skończyłam studia inżynierskie i otrzymałam tytuł
inżyniera. Padło pytanie ”co dalej ?”Czy zakończyć naukę na tym etapie, czy
rozpocząć studia magisterskie. Odpowiedź była prosta „próbuję”. No i tak obecnie
studiuję już nie na Politechnice Radomskiej, ale na UTH w Radomiu (w międzyczasie
uczelnia zmieniła nazwę). Problemy pozostały te same. Natłok zjazdów i zajęć,
trudności z urlopem, brak czasu na naukę. Ale nie poddaję się. Na ciężkiej drodze do
uzyskania tytułu magistra uczę się wielu nowych, ciekawych rzeczy, spotykam
nowych ludzi i wspaniałych wykładowców. Jednym z nich jest dr.inż. Hieronim Piotr
Janecki – wykładowca przedmiotu „Modelowanie procesów technologicznych”.
Przedmiot ten okazał się być bardzo ciekawy. Prowadzenie wykładów przez profesora
Janeckiego było zajmujące, gdyż dało się odczuć, że jest on pasjonatem tego o czym
mówi. Brakowało mi jedynie zajęć w pracowni komputerowej, gdzie uzyskaną wiedzę
mogłabym zastosować w praktyce. Profesor Janecki potrafił wspaniale zmotywować
do pracy każdego studenta. Jego poczucie humoru, wysoka kultura osobista i
szacunek, z jakim podchodził do nas – studentów II stopnia technologii chemicznej na
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zawsze pozostaną miłym wspomnieniem. Mam nadzieję, że na swojej drodze spotkam
jeszcze wielu, tak wspaniałych ludzi i że pomimo tych wszystkich trudności zdobędę
tytuł magistra. A co będzie dalej, zobaczymy…..
zobaczymy…..”

Agnieszka W. <agnieszka.waleka@wp.pl>

22.01.2015

do
mnie
Dzień dobry,

Przesyłam mój projekt inżynierski. Wiem, że jest on daleki od ideału, ale kosztował mnie wiele
pracy.
Z poważaniem
Agnieszka Wałęka

Szanowna Pani Inżynier
co znaczy projekt inżynierski, toż to Magisterski projekt jest,
Moje siwe oczy przebiegły
egły szybciutko tekst:
Bardzo ładnie, napracowała się Pani
Wieli Brat jet pod wrażeniem
gratuluję
https://www.youtube.com/watch?v=Jmd4OLzhQw0
H.P. Janecki

Inny przykład –

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>

18.02.2015

do
mnie
Dobry Wieczór Panie Doktorze.
Zgodnie z wczorajszą deklaracją postaram się napisać kilka słów na temat moich odczuć
związanych z podjęciem się wyzwania kontynuowania nauki na kierunku
kierunku technologicznym. Nie
wiem, czy moje pióro okaże się lekkie, czy też nie, ale postanowiłam jednak spróbować.
Jestem jedną z nielicznych osób, które wróciły do nauki po dłuższej przerwie i kiedy poznałam
plan zajęć wraz z częstotliwością zjazdów to muszę
muszę przyznać, że zderzenie z rzeczywistością
było mniej więcej takie, jakbym zderzyła się z pociągiem. Mimo to postanowiłam spróbować,
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choć wiedziałam, że nie będzie łatwo. Dla osoby pracującej, posiadającej rodzinę
cotygodniowe zjazdy trwające dwa dni od rana
ra do wieczora są dość wyczerpujące i
wymagające wyrzeczeń. Najistotniejszym natomiast elementem mającym wpływ na
przyswojenie materiału pomimo natłoku zajęć jest sposób prowadzenia zajęć przez
wykładowców.
Zajęcia z Modelowania okazały się być jednymi z p
przyjemniejszych
rzyjemniejszych wykładów, na które dane mi
było uczęszczać w pierwszym semestrze. Prowadzone były przez Pana Doktora w sposób na
tyle ciekawy, iż słuchało się ich z ogromną przyjemnością. Drobne anegdoty, cytaty oraz
wszelkiego rodzaju żarty wstawiane międ
między
zy zasadniczą treścią wykładu w niezwykły sposób
przykuwały uwagę słuchającego, sprawiając, że istotne zagadnienia poruszane podczas
wykładu zostawały zapamiętane. Muszę także przyznać, iż wszechstronność Pana Doktora i
znajomość tak różnorodnych zagadnień zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Jestem także zdecydowanym zwolennikiem zaliczania przedmiotu w formie np. kilku
sprawdzianów lub dodatkowych prac. Pozwala to uniknąć "kumulacji" w trakcie sesji
egzaminacyjnej i jest niewątpliwie znacznym ułatwieniem dla studenta.
Najprawdopodobniej wszystko co napisałam powyżej nie stanowi wielkiego odkrycia, ale mimo
to pomyślałam, że podzielę się moimi odczuciami.
pozdrawiam
Ewelina Kowalska

----- Ocena
Odebrane

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>

08.02.2015

do
mnie
Dobry Wieczór Panie Doktorze
Przepraszam, że niepokoję, ale zalogow
zalogowałam
ałam się w dniu dzisiejszym do systemu i ku mojemu
zaskoczeniu zauważyłam, że moja ocena z wykładu z Modelowania Procesów Technologicznych
uległa zmianie. Od dłuższego czasu w systemie widniała ocena bardzo dobra i przekonana
byłam, iż jest to ocena końcowa,
a, tymczasem została ona zmieniona na ocenę dobrą. Czy mogę
zapytać co jest powodem tej zmiany?
Ewelina Kowalska
--Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe
Avast.
http://www.avast.com

Odpowiedz

Przekaż
dalej

Hieronim Janecki <hieronim.janecki@gmail.com>
do
Ewelina

08.02.2015

x
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tak miałem moim arkuszu po sprawdzeniu

Odpowiedz

Przekaż
dalej

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>

08.02.2015

do
mnie
Dziękuję za informację, choć muszę przyznać, że ocena bardzo dobra dużo bardziej mi się
podobała.
pozdrawiam
Ewelina Kowalska
W dniu 2015-02-08
08 o 19:29, Hieronim Janecki pisze:

Ta wiadomość została
ostała sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com

Odpowiedz

Przekaż
dalej

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>

17.02.2015

do
mnie
Dobry Wieczór Panie Doktorze
Jeszcze raz przepraszam, że niepokoję, ale moja ocena końcowa z wykładu nie daje mi spokoju.
Z pierwszego kolokwium otrzymałam 5, z drugiego 4, nie znam oceny z saletry i nie wiem, czy
liczy się ona do wykładu czy też do projektu. Starałam się uczęszczać regularnie na wykłady a
prace wykonać jak najlepiej. Może mógłby Pan raz jeszcze zerknąć na moje oceny? Jeszcze raz
przepraszam za śmiałość.
Ewelina Kowalska
W dniu 2015-02-08
08 o 19:29, Hieronim Janecki pisze:
tak miałem
em moim arkuszu po sprawdzeniu
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Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com

Odpowiedz

Przekaż
dalej

Hieronim Janecki <hieronim.janecki@gmail.co
<hieronim.janecki@gmail.com>

17.02.2015

do
Ewelina
Mnie też nie dawała spokoju ta ocena
poprawilem powodzenia
http://pl.memgenerator.pl/user/bigos0709/
http://pl.memgenerator.pl/user/bigos0709/-/1/1

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com
-Dr inż. H.P. Janecki

Odpowiedz

Przekaż
dalej

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>
do
mnie
Bardzo Panu dziękuję za ocenę i wyrozumiałość.
pozdrawiam
Ewelina Kowalska
W dniu 2015-02-17
17 o 18:07, Hieronim Janecki pisze:

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe
antywiruso Avast.
www.avast.com
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com
Odpowiedz

Przekaż
dalej

17.02.2015
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17.02.2015

Hieronim Janecki <hieronim.janecki@gmail.com>
do
Ewelina

Szanowna Pani
Ja dziękuję za współpracę
korzystając z okazji proszę pozdrowić resztę "Ludzi"
Proszę Was również o to co już prosiłem wcześniej cytuję:
"Kochani
Mam prośbę
Jeżeli ktoś z Was ma tzn. "lekkie pióro" i chciałby podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami
na temat zajęć z modelowania, studiów w ogóle, zmagań studenta kierunków technologicznych
technolo
lub opowiedzieć o tym, jak to jest być studentem pracującym... zapraszam napiszcie do mnie ...
. System kształcenia się zmienia wymiar godzin również maleje...zależy mi na tym aby Was i
Waszych następców jak najwięcej nauczyć. W związku z tym Wasza
Wasza opinia jest istotna. Nawet
jak ktoś ma ciężkie pióro też piszcie."
Pozdrawiam i znikam
https://www.youtube.com/watch?v=t4
https://www.youtube.com/watch?v=t4-vUtNf7s4

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com
Odpowiedz

Przekaż
dalej

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>

17.02.2015

do
mnie
Dziękuję jeszcze raz, przekażę pozdrowienia Kolegom wraz z poniższą prośbą. Sama też
spróbuję coś napisać od siebie.
pozdrawiam
Ewelina Kowalska
W dniu 2015-02-17 o 19:07, Hieronim
onim Janecki pisze:

A pisaliśmy projekt tak:

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>

25.01.2015
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do
mnie
Dobry Wieczór Panie Doktorze
Przepraszam, że niepokoję, ale pracuję nad projektem i mam ogromne problemy z
wyszukaniem jakichkolwiek materiałów dotyczących mojej pracy (otrzymywanie metanolu w
reaktorze wymiennikowym). Może mógłby Pan udzielić mi jakichś wskazówek, lub może
dysponuje Pan jakimiś materiałami. Będę wdzięczna za każdą pomoc.
Ewelina Kowalska
--Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
http://www.avast.com

Odpowiedz

Przekaż
dalej

Hieronim Janecki <hieronim.janecki@gmail.com>

25.01.2015

do
Ewelina
Szanowna Pani
Metanol w dzisiejszych czasach otrzymuje się generalnie z gazu ziemnego
Mówiłem o tym na wykładach ubolewając nad tym, że instalacja wytwarzania
metanolu na bazie gazu ziemnego stoi i rdzewieje w Chorzowie.
sekwencja reakcji jest następująca główny składnik gazu ziemnego
metan ulega konwersji do mieszaniny tlenków węgla i wodoru
ta mieszanina ulega przemianie do metanolu
https://www.google.pl/search?q=methanol+production+from+natural+gas&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=xTnFVNGFHcKN7Abt3IGwBw
proszę spojrzeć na załącznik 7D, który przedstawiałem również na wykładzie
schematy z Kulickiego "atlas schematów technologicznych.." dołączam w postaci skanów
na podstawie reakcji można teraz ułożyć schemat ideowy,
schemat technologiczny na podstawie rysunku 19 stego w zał 17c
dołączę plik worda z elementami aparatury do narysowania schematu w szkicowniku
chemicznym ISISDraw lub chemsketch
w przypadku dalszych wątpliwości prosze o list
zatem
https://www.youtube.com/watch?v=gzGHSbzObw0
go go
Piotr Janecki
-Dr inż. H.P. Janecki
7 załączników

Podgląd załącznika 17c.JPG
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17c.JPG

Podgląd załącznika 17.JPG

17.JPG

Podgląd załącznika 17a.JPG

17a.JPG

Podgląd załącznika 17b.JPG

17b.JPG

Podgląd załącznika 7D.pdf

7D.pdf

Podgląd załącznika APARATURA.doc
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APARATURA.doc

Podgląd filmu YouTube Go Go Go, Ole Ole Ole

Go Go Go, Ole Ole Ole

Odpowiedz

Przekaż
dalej

Ewelina Kowalska <ewelina_kowalska@poczta.onet.pl>

25.01.2015

do
mnie
Dziękuję, zatem zabieram się do pracy.
Ewelina Kowalska
W dniu 2015-01-25
25 o 19:57, Hieronim Janecki pisze:

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe Avast.
www.avast.com
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Re: ODP: Modelowanie procesów technologicznych
angelika.wajs@gmail.com [angelika.wajs@gmail.com]
Wysłano: 20 lutego 2015 12:27
Do:

Labolatorium Komputerowego Wspomagania w Chemii

Once again thank you and I wish you all the best as well.
Best regards,
Angelika Wajs
Wysłano z: Poczta systemu Windows
Od: lkwwch@uthrad.pl
Wysłano: środa , 18 lutego 2015 21 : 45
Do: angelika.wajs@gmail.com
________________________________________
Od: angelika.wajs@gmail.com [angelika.wajs@gmail.com]
Wysłano: 18 lutego 2015 18:21
Do: Labolatorium Komputerowego Wspomagania w Chemii; hieronim.janecki@gmail.com
Temat: Modelowanie procesów technologicznych
Dzień dobry,
Chciałam Panu bardzo podziękować, że zmienił Pan decyzję i wystawił mi 4 z wykładów z
modelowania procesów technologicznych.
Pozdrawiam,
Angelika Wajs
Technologia chemiczna
II stopień
Wysłano z: Poczta systemu Windows
No Problem
You are Wellcome;
have Got some additional Information and….correct
and Wish You .... all the best in the future
:-)
P.S.
Thanks a lot for the semester
Re: ODP: ODP: Modelowanie procesów technologicznych - projekt
angelika.wajs@gmail.com [angelika.wajs@gmail.com]
Wysłano: 16 lutego 2015 17:38
Do:

Labolatorium Komputerowego Wspomagania w Chemii; hieronim.janecki@gmail.com

Hmm, wydawało mi się, że lepiej mi poszło to kolokwium. Jeśli dobrze pamiętam, to z
pierwszego kolokwium miałam 5, więc czy nie dałoby rady postawić z tych ocen 4? Szczerze
mówiąc, nigdy na studiach nie miałam żadnej 3 ani 3.5 i trochę mi przykro.
Ponadto chciałam zgłosić, że na wirtualnej uczelni nie mam rubryki na ocenę z modelowania
procesów technologicznych. Mamy tylko miejsce na ocenę z wykładów.
Pozdrawiam,
Angelika Wajs
Wysłano z: Poczta systemu Windows
Od: lkwwch@uthrad.pl
Wysłano: niedziela, 15 lutego 2015 19:08
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Do: angelika.wajs@gmail.com
Od: angelika.wajs@gmail.com [angelika.wajs@gmail.com]
Wysłano: 14 lutego 2015 20:21
Do: Labolatorium Komputerowego Wspomagania w Chemii
Temat: Re: ODP: Modelowanie procesów technologicznych - projekt
Dziękuję za odpowiedź. A czy mogłabym wiedzieć, dlaczego tylko 3.5 z wykładów?
Wysłano z: Poczta systemu Windows
Ponieważ ze sprawdzianu otrzymała Pani 3==
33 Angelika Wajs 96388 3== Otrzymywanie chlorku metylu z
metanolu angelika.wajs@gmail.com
cóż począć?
Dr inż. H. P. Janecki
____________________________________________
Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii
________________________________________
Od: lkwwch@uthrad.pl<mailto:lkwwch@uthrad.pl>
Wysłano: sobota, 14 lutego 2015 18:56
Do: angelika.wajs@gmail.com<mailto:angelika.wajs@gmail.com>
Szanowna Pani
5 z Projektu 3,5 z Wykładów
system szwankuje i nie widzę planszy do Projektu
Dr inż. H. P. Janecki
____________________________________________
Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii
________________________________________
Od: angelika.wajs@gmail.com [angelika.wajs@gmail.com]
Wysłano: 14 lutego 2015 15:58
Do: Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii; hieronim.janecki@gmail.com
Temat: Modelowanie procesów technologicznych - projekt
Dzień dobry,
Chciałam zapytać, czy otrzymał Pan mojego maila z poprawionym projektem? Wysłałam go
w poniedziałek i nie dostałam żadnej odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Angelika Wajs
Technologia chemiczna, II stopień
Wysłano z: Poczta systemu Windows
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e.g.

Itd….
Jak Wspomniałem rano, w Sali 40…. w dniu 14.11.2017
Wszytko mam w komputerze oraz na serwerach, ponieważ „kompy” i dyski Zapasowe
nie umieją lewitować . I DOKUMENTACJA TA JEST DŁUŻSZA NIŻ
PRZEPISOWE 5 LAT. Natomiast dokumentacja „papierowa” uległa zdecydowanej
dezintegracji w czasie mej eksmisji z II piętra spowodowanej rozbudową Wydziału
Nauk o Zdrowiu.
https://www.youtube.com/watch?v=0571n4Xmvis.

Dr Inż. Hieronim Piotr Janecki Modelowanie – jak?

Z treści wykładów jak wspomniałem prowadzę dwa testy w semestrze
http://www.janecki.pr.radom.pl/czwarty/mod/model.htm
e.g.

Materiały do wykładów zebrałem w książce: Modelowanie

ISBN 978-83-7351-4287, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej w Radomiu 2011r.
procesów

Technologicznych

Wykłady według materiału z książki:
Modelowanie
Procesów
Technologicznych
Wydawnictwo
Pol.
Radomskiej 2011, ISBN 978-83-7351-428-7. Opracowanie
dotyczące Urotropiny DO KOŃCA MIESIĄCA GRUDNIA.
Część materiałów zamieściłem w książce!!!) /// W DNIU
24.11.2017 ZROBIMY TEST- WYNIKI - testn No.1
ORAZ
BRAKU JĄCE TEMATY

e.g.

wiadomość
w
postaci
testu
wyboru
(a,b,c)
przeprowadzony będzie ....... 24 listopada na studiach
(materiał od strony 47 do 96 książki). PILNE!!!! Osoby
studiujące w trybie indywidualnym proszone są o
przyjście na sprawdzian w dniu 24.11.2016 oraz w dniu
12.01.2018 .
Ostateczny sprawdzian w postaci testu wyboru (a,b,c)
przeprowadzony będzie po przedostatnim wykładzie - w
dniu 12 sty cznia 2017r. Uff

