
1 

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2018/2019 (obrona 2019) 

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA- STUDIA STACJONARNE 

SPECJALIZACJA: EKOINŻYNIERIA WÓD 

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz 

1. Ocena zmian pomiaru natężenia pola magnetycznego w biologicznym systemie monitoringu 

zanieczyszczeń wody wodociągowej w zależności od sposobu umocowania magnesu. 

2. Analiza możliwości renaturyzacji wybranego odcinka rzecznego (do ustalenia ze studentem). 

3. Modyfikacja metody oceny stanu hydromorfologicznego na potrzeby monitoringu rzek w 

Polsce 

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

4. Analiza skuteczności rekultywacji na stan wybranych jezior 

5. Ocena bioróżnorodności małych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. 

lub 

Analiza wpływu przekształceń hydromorfologicznych jezior na makrofity. 

Promotor: dr hab. Maria Drapikowska 

6. Analiza przestrzeni rekreacyjnej jeziora Chłop w Pszczewskim Parku Krajobrazowym. 

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Staniszewski 

7. Charakterystyka zagrożeń wód Jeziora Umultowskiego. 

8. Ocena agresywności wód rzeki Cybiny w aspekcie oddziaływania zbiorników wodnych. 

Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec 

9. Ocena infrastruktury gospodarstw rolnych w aspekcie rozpraszania zanieczyszczeń na 

obszarach wiejskich. 

lub 

Ocena skuteczności działania systemu sed-bio w ograniczaniu dopływu zanieczyszczeń jezior. 

Promotor: dr inż. Daniel Gebler 

10. Wymiana wód w strefie hyporeicznej w rzekach włosienicznikowych. 

Promotor: dr inż. Tomasz Dysarz 

11. Modelowanie funkcjonowania zbiornika Włocławek. 

12. Modelowanie funkcjonowania zbiornika Stare Miasto. 

Promotor: dr inż. Joanna Wicher-Dysarz 

13. Modelowanie funkcjonowania zbiornika Niedów na rzece Witkce. 

14. Modelowanie transportu rumowiska na wybranym odcinku rzeki Warty. 
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Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. nadzw. 

15. Analiza możliwości zagospodarowania wód deszczowych na terenie zakładu VW w 

Antoninku.  

16. Badanie warunków zasilania zbiornika wodnego w Lasku Marcelińskim w kontekście jego 

rewitalizacji. 

17. Analiza możliwości regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody z wykorzystaniem 

typowych budowli melioracyjnych. 

Promotor: dr inż. Mateusz Hämmerling 

18. Badania hydraulicznych warunków przepływu w przepławce technicznej.  

19. Badania hydraulicznych warunków przepływu na wybranym stopniu wodnym rzeki Łobżonki. 

Promotor: dr Marcin Spychała 

20. Wpływ cząstek wolno biodegradowalnych w ściekach szarych na środowisko. 

Promotor: dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

21. Wielokryterialna analiza doboru typów konstrukcji pomostów pływających (temat własny 

studenta). 


