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TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2018/2019 (obrona 2020) 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - STUDIA STACJONARNE 

SPECJALIZACJA: INŻYNIERIA WODNA 

Promotor: dr hab. inż. Ireneusz Laks 

1. Analiza rozdziału przepływu w Poznańskim Węźle Wodnym z wykorzystaniem jedno i 
dwuwymiarowych modeli numerycznych (temat własny studenta) 

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

2. Analiza wpływu deflektorów na rozkłady prędkości i transport rumowiska 
3. Badania laboratoryjne regulatorów natężenia przepływu na grawitacyjnych ujęciach wody 
4. Analiza warunków hydraulicznych naturalnych budowli piętrzących 
5. Analiza warunków przepływu w sieci rowów na obiekcie nawodnień podsiąkowych 

Promotor: dr hab. inż. Paweł Zawadzki 

6. Badania skuteczności separatora szczelinowego i hydrocyklonu w warunkach laboratoryjnych 
7. Określenie skuteczności separacji cząstek stałych instalacji do usuwania osadów ze zbiornika 

wodnego 
8. Właściwości fizyczne i chemiczne osadów dennych zbiornika wodnego na Rzece Przeźmierka 

w miejscowości Wielkie 

Promotor: dr inż. Tomasz Dysarz 

9. Analiza zmian składu rumowiska na wybranym odcinku rzeki Ner 
10. Modelowanie przepływu w połączeniu rzek Warty i Wełny 
11. Wrażliwość modelu transportu rumowiska dla wybranego odcinka rzeki Warty 
12. Analiza porównawcza wybranych metod tworzenia map zagrożenia powodziowego 

Promotor: dr inż. Mateusz Hämmerling 

13. Analiza warunków hydraulicznych przepływu wody przez wybrane przepławki na rzece Człapi i 
Kanale Molita 

14. Wpływ zrzutów wody ze Zbiornika Jeziorsko na warunki eksploatacji pompowni w Morzysławiu 

Promotor: dr inż. Jakub Nieć 

15. Badanie wpływu rodzaju wypełniania na prędkość infiltracji  w rowie rozsączającym 
16. Ocena wpływu eksploatacji kopalni kruszywa na poziom wód gruntowych terenów przyległych 
17. Zmiany w strukturze opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w świetle przepisów 

nowego prawa wodnego 

Promotor: dr inż. Natalia Walczak 

18. Ocena dynamiki wzrostu roślinności krzewiastej terenów zalewowych w wybranych miejscach 
doliny rzeki Warty 

19. Laboratoryjne wyznaczanie strat hydraulicznych na kratach MEW 

Promotor: dr inż. Joanna Wicher-Dysarz 

20. Modelowanie zmian dna w zbiorniku Stare Miasto na rzece Powie 
21. Analiza transportu rumowiska na wybranym odcinku rzeki Powy 
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22. Analiza transportu rumowiska na wybranym odcinku rzeki Głównej 

SPECJALIZACJA: SANITACJA WSI 

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Makowska 

1. Ocena efektów rozbudowy i modernizacji ciągu osadowego w oczyszczalni ścieków w Jarocinie 
2. Wpływ modernizacji piaskownika na skład osadu wstępnego w komunalnej oczyszczalni 

ścieków 
3. Porównanie metod usuwania zanieczyszczeń ze ścieków z przemysłu poligraficznego 

Promotor: dr hab. Marcin Spychała 

4. Wpływ nawadniania ściekami szarymi na walory estetyczno-pielęgnacyjne życicy trwałej 
5. Usuwanie substancji organicznych ze ścieków bytowych z zastosowaniem zaawansowanych 

procesów utleniania 
6. Koncepcja zagospodarowania ścieków oparta o indywidualne systemy oczyszczania dla 

obszaru chronionego na terenie gminy Krotoszyn (temat własny studenta) 

Promotor: dr inż. Tadeusz Nawrot 

7. Warunki hydrauliczne opróżniania z cieczy wznoszącego się rurociągu za pomocą sprężonego 
powietrza 

8. Wpływ zasyfonowania na warunki hydrauliczne opróżniania z cieczy wznoszącego się rurociągu 
za pomocą sprężonego powietrza 

Promotor: dr inż. Maciej Pawlak 

9. Wpływ solanki z regeneracji zmiękczacza wody na działanie małej oczyszczalni ścieków z 
drenażem rozsączającym (temat własny studenta) 

10. Analiza hydrauliczna różnych konstrukcji osadników wtórnych z wykorzystaniem symulacji 
komputerowych 

Promotor: dr inż. Sebastian Kujawiak 

11. Eksperymentalne badania podnośnika powietrznego o zmiennej średnicy przewodu tłocznego 
12. Wpływ kształtu wylotu podnośnika powietrznego na transport mieszaniny trójfazowej 

Promotor: dr inż. Radosław Matz 

13. Ocena pracy wzniesienia w kanalizacji podciśnieniowej na podstawie modelu symulacyjnego 
(CFD) 

14. Wpływ geometrii przewodu w kanalizacji podciśnieniowej na hydrauliczne warunki transportu 

Promotor: dr inż. Natalia Walczak 

15. Laboratoryjne wyznaczenie strat hydraulicznych na kratach MEW (temat własny studenta) 

Promotor: dr hab. Maria Drapikowska 

16. Zagospodarowanie bioodpadów w wybranych gminach województwa wielkopolskiego 

Promotor: dr inż. Daniel Zawal 

17. Wpływ zawartości włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów cementowych 
z kruszywem recyklingowym (temat własny studenta) 


