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TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2018/2019 (obrona 2019) 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - STUDIA NIESTACJONARNE 

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA WODNA I SANITACJA WSI 

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, prof. zw. 

1. Program ochrony wód wybranego jeziora. 

2. Ocena energochłonności wybranych pomp ściekowych w systemie kanalizacyjnym gminy 

Rokietnica. 

3. Ocena niezawodności wybranych pomp ściekowych w systemie kanalizacyjnym gminy 

Rokietnica. 

4. Ocena przepustowości kanalizacji ogólnospławnej na końcowym odcinku kolektora w ulicy 

Garbary. 

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kałuża prof. nadzw.  

5. Analiza metod regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody na grawitacyjnych ujęciach 

wody. 

Promotor: dr Marcin Spychała 

6. Badanie wybranych materiałów filtracyjnych oczyszczających mechanicznie ścieki 

odpływające z osadnika gnilnego. 

7. Wykorzystanie gminnej bazy danych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków w celu 

oceny ich wpływu na środowisko. 

8. Pochodzenie i charakterystyka koloidów w ściekach szarych oraz możliwości ich usuwania. 

Promotor: dr inż. Maciej Pawlak 

9. Zmienność czasowa ilości osadów gromadzonych w osadnikach wstępnych i gnilnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

10. Wpływ temperatury na opadalność osadu czynnego w przydomowych oczyszczalniach 

ścieków.  

Promotor: dr inż. Radosław Matz 

11. Ocena efektywności energetycznej kanalizacji podciśnieniowej. 

Promotor: dr inż. Daniel Zawal 

12. Ustalenie optymalnej kompozycji wybranych odpadów drobnoziarnistych w składzie betonu. 

13. Wpływ dodatków drobnoziarnistych i betonowego kruszywa z recyklingu na właściwości 

betonu. 

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Sroka 

14. Analiza efektywności zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych wału przeciwpowodziowego.  

Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak-Malińska prof. nadzw. 

15. Ocena stopnia przekształceń hydromorfologicznych jezior o zróżnicowanej trofii. 

16. Ocena stanu drobnych zbiorników wodnych położonych na terenach rolniczych. 
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Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec 

17. Ocena skuteczności działania systemu sed-bio do ograniczenia dopływu zanieczyszczeń 

ściekami do akwenów jeziornych. 

18. Inwentaryzacja i waloryzacja gospodarstw rolnych pod względem posiadanej infrastruktury w 

aspekcie ograniczania zanieczyszczenia wód.  

SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Promotor: dr inż. Michał Napierała 

1. Wpływ warunków hydraulicznych rowu melioracyjnego na odpływy wód opadowych.   

2. Efektywność ekonomiczna alternatywnych sposobów zagospodarowania wód deszczowych w 

obrębie osiedla mieszkaniowego. 

Promotor dr hab. inż. Piotr Stachowski 

3. Wpływ warunków meteorologicznych na wzrost rośliny Oxytree (PauloniaClon in Vitro 112). 

4. Ocena suszy rolniczej w Wielkopolsce w latach 2016-2017. 

Promotor dr inż. Paweł Kozaczyk 

5. Analiza stanów i amplitud wahań wód gruntowych w zróżnicowanych pod względem opadów 

latach hydrologicznych.   

6. Analiza potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie działalności Związku spółek 

wodnych we Wrześni. 

Promotor dr hab. inż. Mariusz Korytowski 

7. Ocena bilansu wodnego zlewni śródleśnego oczka wodnego na obszarze Leśnego Zakładu 

Doświadczalnego Siemianice. 

8. Analiza gospodarki wodnej w zlewni bezpośredniej zbiornika zaporowego na przykładzie 

obiektu Przebędowo. 


