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TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2018/2019 (obrona 2020) 

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA - STUDIA STACJONARNE 

Promotor: dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, prof. nadzw. 

1. Opracowanie autonomicznego modułu monitorującego wysokość poziomu wody z 
możliwością transmisji danych do Internetu. 

2. Opracowanie autonomicznego modułu monitorującego warunki meteorologiczne z 
możliwością transmisji danych do Internetu. 

Promotor: dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

3. Wpływ zmian użytkowania terenu na odpływ ze zlewni wybranego cieku 

Promotor: dr hab. inż. Piotr Stachowski 

4. Wskaźnik Water Footprint (WFTP) dla Poznania, jako narzędzie oceny gospodarowania wodą 
na terenie zurbanizowanym 

5. Projekt nawodnienia podsiąkowego użytku zielonego 

6. Projekt nawodnienia i odwodnienia parku miejskiego 

Promotor: dr inż. Anna Oliskiewicz-Krzywicka 

7. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej wybranego obszaru 

8. Wykonanie mapy do celów projektowych wybranego obszaru/obiektu 

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz 

9. Koncepcja poprawy jakości wód w zbiornikach Rezerwatu Żurawiniec w Poznaniu 

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

10. Ocena możliwości zastosowania opoki w rekultywacji jezior  

Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec 

11. Innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania nawozów naturalnych w aspekcie 
ochrony wód  

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Staniszewski 

12. Ocena zmian jakości wód jezior Pojezierza Wielkopolskiego na podstawie danych 
monitoringowych 

Promotor: dr inż. Maciej Pawlak 

13. Zagospodarowanie wód deszczowych w wybranej miejscowości 

Promotor: dr inż. Tadeusz Nawrot 

14. Zagospodarowanie wód deszczowych w wybranej miejscowości 
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Promotor: dr inż. Radosław Matz 

15. Zagospodarowanie wód deszczowych w wybranej miejscowości 

Promotor: dr Marcin Spychała 

16. Zagospodarowanie wód deszczowych w wybranej miejscowości 

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski 

17. Zagospodarowanie wód deszczowych w wybranej miejscowości 

Promotor: dr inż. Mateusz Hammerling 

18. Projekt przepławki dla ryb stopnia wodnego Przewóz 

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

19. Opracowanie koncepcji pomiaru natężenia przepływu wody z wykorzystaniem małych budowli 
piętrzących 

Promotor: dr inż. Michał Kozłowski 

20. Ocena właściwości fizyko-wodnych gleb pogórniczych pod wpływem zbożowo-rzepakowego 
płodozmianu 

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Otremba 

21. Koncepcja rewitalizacji otoczenia zbiornika wodnego 

Promotor: dr inż. Ireneusz Laks 

22. Obliczanie zdolności retencyjnej doliny konińsko-pyzderskiej dla przepływów powodziowych 

Promotor: dr inż. Krzysztof Górski 

23. Koncepcja nabrzeża portowego dla projektowanego portu śródlądowego 

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Sroka 

24. Projekt zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i drenażu zapory ziemnej 

Promotor: dr inż. Sławomir Gogolik 

25. Projekt fundamentu palowego na podstawie wyników badań CPTU 

 

 

 

 

 


