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Zakres tematyczny – problem
badawczy – do rozwiązania
którego poszukuje się
doktoranta

Badanie zagadnień dynamiki, stateczności, termosprężystości mikroniejednorodnych
powłok
walcowych
z
zastosowaniem
matematycznych
technik
modelowania
tolerancyjnego
(nieasymptotycznego) i asymptotycznego, badanie efektu skali w
tych zagadnieniach.
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Predyspozycje do badań analitycznych.
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