
Prof. dr hab. inż. dr h.c. Klaudiusz Lenik urodził się 28 lutego 1943 roku  

w Hrubieszowie. Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej  

w Gliwicach ukończył w roku 1967. Pracę zawodową rozpoczął jako Główny 

Technolog w Wydziale Kuźni oraz Prasowni Huty 1-go Maja. W roku 1971 

ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach 

na kierunku ekonomia o specjalności handel zagraniczny. Następnie od 

października 1971 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Wyższej 

Szkole Inżynierskiej w Lublinie. Pracę doktorską obronił w roku 1980, stopień 

doktora habilitowanego uzyskał w 1992, a tytuł naukowy profesora w 2007.  

Czterokrotnie pełnił funkcję dziekana: Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki 

oraz Wydziału Podstaw Techniki. Od 1991 roku pełni funkcję kierownika 

Katedry Podstaw Techniki (KPT). Przez 25 lat był członkiem Senatu PL oraz 

wielu komisji senackich i wydziałowych. W latach 2004-2007 pełnił także 

funkcję Rektora Wyższej Inżynierskiej Szkoły Przedsiębiorczości  

w Radomiu. 

Zakres zainteresowań i prac naukowych Pana Profesora dotyczy głównie: 

zagadnień obróbki plastycznej metali; materiałoznawstwa i procesów 

tribologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i doboru środków 

smarnych; trwałości narzędzi; jakości wyrobów; problematyki projektowania 

optymalizacji i kierowania procesami produkcyjnymi; metodologicznymi 

aspektami badań tarcia i zużycia metali oraz problemami doboru  

i opracowaniem nowych materiałów o podwyższonej odporności na zużycie. 

Profesor jest autorem 5 monografii naukowych, 45 artykułów w czasopismach 

zagranicznych oraz ponad 110 prac w czasopismach krajowych. Jest 

promotorem prawie 300 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich,  

a także autorem lub współautorem 8 patentów oraz 7 zgłoszeń patentowych. 

Ponadto jest członkiem wielu kolegiów redakcyjnych czasopism 

międzynarodowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism wydawanych  

w Polsce. We współpracy z pracownikami KPT organizował konferencje  

i sympozja naukowe, wielokrotnie był kierownikiem projektów badawczych. 

Wypromował 4 doktorów z zakresu nauk technicznych, był recenzentem prac 

doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzentem wydawniczym.   

Profesor Klaudiusz Lenik aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Nauki  

o Materiałach PAN, jest wieloletnim członkiemi przewodniczącym sekcji SIMP  

i NOT w Lublinie, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wielu 

towarzystw naukowych w Polsce, w Rosji i na Ukrainie. 

W dowód uznania Rada Naukowa Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego 

nadała Panu Profesorowi w 2015 roku tytuł doktora honoris causa. Biorąc pod 

uwagę wybitną pozycję naukową oraz osiągnięcia w inżynierii materiałowej  

i produkcyjnej, władze WAMME podjęły w roku 2017 decyzję o nominacji Pana 

Profesora na członka Komitetu Redakcyjnego „Key Reviewers of Archives  

of Materials Science and Engineering” na kolejną kadencję. 


