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TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2018/2019 (obrona 2020) 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - STUDIA NIESTACJONARNE 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Bogdan Chojnicki 

1. Opracowanie koncepcji i projekt stacji monitorującej właściwości optyczne atmosfery 

2. Opracowanie koncepcji i projekt stacji monitorującej wymianę masy i energii między 
ekosystemem a atmosferą 

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

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Jacek Leśny 

4. Metody pomiarów pyłu/aerozoli w atmosferze – możliwości wykonania układu pomiarowego 
na bazie dostępnych elementów komercyjnych 

5. Możliwości wykonania układu zasilania elektrycznego na prąd stały z wykorzystaniem paneli 
fotowoltaicznych. 

Promotor: dr inż. Klaudia Ziemblińska 

6. Analiza wskaźnika wykorzystania wody (WUE) w lesie sosnowym w różnych stadiach jego 
rozwoju 

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Staniszewski 

7. Analiza jakości wód kąpielisk w Poznaniu oraz wskazanie głównych źródeł zagrożeń  

Promotor: dr inż. Daniel Gebler 

8. Koncepcja renaturyzacji odcinka rzeki Samica Stęszewska (lub inna rzeka) 

Promotor: dr inż. Szymon Jusik 

9. Koncepcja renaturyzacji wybranej JCWP 

Promotor: dr inż. Daniel Zawal 

10. Projekt techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia dla wybranej gminy 

Promotor: dr inż. Marta Sybis 

11. Projekt wiaty żelbetowej z funkcją zielonego tarasu 

Promotor: dr inż. Jacek Mądrawski 

12. Projekt żelbetowej studni przepompowni ścieków 

Promotor: dr Magdalena Wróżyńska 

13. Wpływ charakterystyki uziarnienia osadów na ich gęstość właściwą 

Promotor: dr inż. Zbigniew Walczak 

14. Porównanie jakości wybranych modeli 3D ze skaningu laserowego oraz Dense Stereo 
Matchingu 
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Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża 

15. Projekt jazu na rzece Głomi w km 11+158 

Promotor: dr hab. inż. Paweł Zawadzki 

16. Projekt zamknięcia stalowego na rzece Głomi w km 11+158 

Promotor: dr inż. Mateusz Hämmerling 

17. Projekt przepławki dla ryb na rzece Głomi w km 11+158 

Promotor: dr inż. Jakub Nieć 

18. Projekt zapory ziemnej na rzece Głomi w km 11+15 

Promotor: dr inż. Natalia Walczak 

19. Projekt małej elektrowni wodnej na rzece Głomi w km 11+158 

Promotor: dr inż. Tadeusz Nawrot 

20. Projekt zagospodarowania wód opadowych dla wybranego obszaru 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Mariusz Sojka 

21. Ocena zagrożenia suszą w zlewni rzeki Wrześnicy 

22. Ocena zmian reżimu hydrologicznego rzeki Wełny 

23. Ocena tendencji zmian przepływów rzeki Mogilnicy 

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Korytowski 

24. Projekt drenowania gruntów ornych w wybranym rejonie Wielkopolski 

25. Projekt zastosowania różnych sposobów drenowania w wybranym rejonie Wielkopolski 

            

 


