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Wykształcenie (tytuły naukowe): 

• Mgr fizyki, specjalność fizyka doświadczalna, UG, 1977. Praca magisterska pt. „Oznaczanie 

składu chemicznego osadów morskich i jeziornych”. Promotor – prof. dr hab. Józef Heldt. 

• Dr nauk przyrodniczych w zakresie geografii, UG, 1990. Praca doktorska pt. „Z datowań Vistulianu 

nad Wisłą”. Promotor pracy – prof. dr hab. Bogusław Rosa. 

• Dr hab. Nauk o Ziemi w zakresie geografii, UMCS, 2007. Rozprawa habilitacyjna pt. „Metodyczne 

aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów neoplejstoceńskich Europy Środkowej”, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. 

• Prof. nadzwyczajny UG - od 2008 roku 

• Profesor tytularny - od 2013 roku 

• Profesor zwyczajny - od 2013 roku 

 

Przebieg pracy zawodowej:  

• pracownik naukowo-techniczny (1977-1999), 

• adiunkt (1999-2007),  

• profesor nadzwyczajny UG (od 2008 roku),  

• profesor zwyczajny (od 2013 roku) 

 

Specjalność: paleogeografia czwartorzędu 

 

Pełnione funkcje:  

• kierownik Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG (2008-2022),  

• senator UG (kadencja 2012-2016) 

 

https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Fedorowicz


Problematyka badawcza: radiometria, chronostratygrafia, datowanie luminescencyjne 

 

Nagrody i wyróżnienia:  

• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011);  

• Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2013);  

• Indywidualna Nagroda Rektora UG I stopnia (2013);  

• Indywidualna Nagroda Rektora UG I stopnia (2015);  

• Nagroda "Nauczyciel Roku 2017" im. Celestyna Mrongowiusza; 

• Nagroda Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii (2017); 

• Indywidualna Nagroda Rektora UG II stopnia (2019); 

• Medal 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego (2021); 

• Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI (2022); 

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych, komitetach PAN, radach redakcyjnych czasopism naukowych: 

• Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (od 2014 roku),  

• Komitet Badań Czwartorzędu PAN (kadencje 2008-2011, 2011 -2014, 2016-2019),  

• Komisja Badań Lessu Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (od 2002 roku),  

• Gdańskie Towarzystwo Naukowe (od 2007 roku) – członek komisji rewizyjnej,  

• Polskie Towarzystwo Geograficzne (od 2000 roku) – członek komisji rewizyjnej, 

• Rada Redakcyjna czasopisma Geologija (lata 2009 -2011) 

 

Dorobek naukowy: Opublikowany dorobek naukowy wynosi ogółem 115 prac, w tym 24 publikacje 

indywidualne i 91 współautorskich. 23 prace ukazały się w czasopismach z listy filadelfijskiej. Redaktor jednej 

monografii, autor jednej książki (praca habilitacyjna) i skryptu dla studentów kierunku geografii pt. „Geofizyka 

i geochemia”. Listę publikacji zobacz tutaj. 

 

Projekty badawcze: 

• Grant międzyrządowy nr rej. 691/N-Ukraina/2010/0 - Paleolityczna ekumena strefy pery- i 

metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski 

w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie 

stanowisk lessowych i jaskiniowych), 2010-2015, kierownik grantu prof. dr hab. Maria Łanczont 

(UMCS), wykonawca 

• Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr rej. 40874/13/A1 - Horodysko. Od 

epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie materiałów z badań 

archeologicznych 2004-2005), 2014-2015, kierownik grantu dr T. Dzieńkowski (UMCS), 

wykonawca 

• Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr rej. 29318/12 - Klementowice - 

obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego, kierownik grantu 

mgr Tadeusz Wiśniewski (UMCS), wykonawca 

• Grant MNiSW nr rej. N N306 474138 - Korelacja podstawowych profili lessowych Ukrainy na 

podstawie dat luminescencyjnych, 2010-2013, kierownik projektu 

http://www.kgigcz.ug.edu.pl/pliki/Staszek_publikacje.pdf


• Grant MNiSW nr rej. N N306 197639 - Zmienność warunków środowiska od plenivistulianu po 

środkowy holocen w zapisie fluwialno-eolicznej sukcesji osadowej Polski i Ukrainy Zachodniej, 

2010-2013, kierownik grantu dr Paweł Zieliński (UMCS), wykonawca 

• Grant MNiSW nr rej. N N306 766940 - Zapis procesów geologicznych w pionowym i poziomym 

zróżnicowaniu glin morenowych stadiału głównego zlodowacenia wisły (transekt południkowy, 

wschodnie Pomorze), 2011-2013, kierownik grantu dr Piotr Paweł Woźniak (UG), wykonawca 

• Grant WFOŚiGW w Gdańsku nr rej. RX-03/37/2011 - Inwentaryzacja ładunku zanieczyszczeń 

skumulowanych w osadach dennych jezior kartuskich jako szansa na ich skuteczną 

rekultywację, 2011-2013, kierownik grantu dr Wojciech Tylmann (UG), wykonawca 

 



 

 

 

profil na ResearchGate.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład prowadzonych badań: 

https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Fedorowicz
https://www.researchgate.net/profile/Stanislaw_Fedorowicz


Sekwencji lessowo-glebowej profilu Roksolany o miąższości blisko 50 m - budowa pokrywy 

plejstoceńskiej na osadach rzecznych VII terasy Dniestru w odcinku ujściowym rzeki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warstewka tefry o 
soczewkowym pokroju 



 

Rezultaty: 


