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TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2019/2020 (obrona 2021) 

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA - STUDIA STACJONARNE 

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

1. Analiza możliwości wykorzystania mobilnych systemów przeciwpowodziowych na przykładzie 
wybranych obiektów infrastruktury miejskiej. 

2. Opracowanie koncepcji przebudowy jazu Bernardyńskiego w Kaliszu pod kątem możliwości 
migracji ryb. 

Promotor: dr hab. inż. Mateusz Hämmerling 

3. Instrukcja gospodarowania wodą na stopniu wodnym Osjaków na rzece Warcie. 

Promotor: dr inż. Joanna Wicher-Dysarz 

4. Analiza  zmian warunków przepływów na wybranej rzece nizinnej na skutek zmian klimatu. 

Promotor: dr inż. Daniel Gebler 

5. Ocena wpływu presji antropogenicznych na stan wód w regionie wodnym Warty (lub inny region 
wodny). 

6. Ocena wpływu presji antropogenicznych na stan wód w regionie wodnym Narwi (lub inny region 
wodny). 

7. Analiza wpływu systemu małej retencji na stan starorzeczy w rejonie Rezerwatu „Czeszewski 
Las”. (temat własny studenta) 

Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec 

8. Analiza obiegu składników pokarmowych w wybranych gospodarstwach rybackich. 
9. Analiza potencjalnego zagrożenia wód ze strony gospodarstw zajmujących się permakulturą. 

Promotor: UPP dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak-Malińska 

10.  Koncepcja zwiększenia efektywności aeracji wód w rekultywacji Jeziora Kierskiego. 
11.  Ocena możliwości ograniczenia resuspencji osadów z zastosowaniem zróżnicowanych 

sorbentów. (doświadczenie laboratoryjne). 
12.  Ocena możliwości zastosowania „sztucznej nerki” w rekultywacji  Jeziora Kierskiego. 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski 

13.  Kształtowanie się jakości wód odtworzonego zbiornika w Nienawiszczu.  

Promotor: dr inż. Katarzyna Wiatrowska 

14.  Zmienność przestrzenna zawartości pierwiastków śladowych w osadach dennych jeziora……  
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Promotor: dr inż. Michał Kozłowski 

15.  Wpływ dodatku węgla brunatnego na właściwości fizyczne i wodne technosoli.  

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Otremba  

16.  Wpływ dodatku węgla brunatnego na właściwości chemiczne technosoli.  

Promotor: dr inż. Natalia Tatuśko-Krygier  

17.  Zawartość bioprzyswajalnych form pierwiastków w glebach rozwijających się z gruntów 
pogórniczych.  

18.  Skład chemiczny roślin uprawianych w warunkach gleb rozwijających się z gruntów 
pogórniczych. 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

19.  Wpływ zmian pokrycia terenu na zasoby wodne w zlewni Dopływu z Kościelca Kujawskiego. 
(temat własny studenta) 

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Korytowski 

20.  Projekt optymalizacji gospodarki wodnej na wybranych gruntach ornych z wykorzystaniem 
drenowania niesystematycznego. 

21.  Projekt zabiegów agromelioracyjnych i drenowania niesystematycznego w optymalizacji 
gospodarki wodnej wybranych gruntów ornych. 

Promotor: dr hab. inż. Daniel Liberacki 
22.  Projekt instalacji i eksploatacji systemu nawodnienia kroplowego w gospodarstwie 

sadowniczym. 

Promotor: dr hab. inż. Rafał Stasik 

23.  Projekt optymalizacji uwilgotnienia gruntów ornych terenów urzeźbionych z wykorzystanie 
różnych sposobów drenowania. 

Promotor: dr hab. inż. Piotr Stachowski 

24.  Projekt napowierzchniowych urządzeń deszczujących w gospodarstwie rolnym. 
25.  Projekt gospodarki wodnej na polach płodozmianowych w gospodarstwie o intensywnej 

produkcji rolniczej. 
26.  Projekt planu nawodnień ciśnieniowych w skali gospodarstwa rolnego. 


