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TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2020/2021 (obrona 2022) 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - STUDIA NIESTACJONARNE 

Promotor: Dr inż. Krzysztof Górski 

1. Projekt koncepcyjny stropu zespolonego stalowo-betonowego w budynku wznoszonym w 

technologii murowanej 

2. Projekt betonowego silosu poziomego na kiszonkę 

3. Projekt koncepcyjny nabrzeża przystosowanego do przybijania, cumowania i postoju jachtów 

w marinie śródlądowej 

Promotor: Dr hab. inż. Ireneusz Laks 

4. Obliczenie przepływów charakterystycznych dla zlewni rzeki Rgilewki na potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej 

5. Wykorzystanie techniki termowizyjnej do oceny potrzeby termomodernizacji wybranego 

budynku użyteczności publicznej 

Promotor: Dr inż. Jacek Mądrawski 

6. Wykorzystanie techniki termowizyjnej do oceny potrzeby termomodernizacji wybranego 

budynku zamieszkania zbiorowego 

Promotor: Dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

7. Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych systemów budownictwa kontenerowego 

8. Analiza termiczna mostków konstrukcyjnych wybranego budynku użyteczności publicznej 

Promotor: Dr inż. Anna Maria Smoczkiewicz-Wojciechowska 

9. Projekt systemu HVAC z pompą ciepła dla domku jednorodzinnego   

Promotor: Dr inż. Daniel Gebler 

10. Ocena stanu zachowania wybranych starorzeczy rzeki Warty wraz z koncepcją ich ochrony 

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

11. Analiza zmian wskaźników fizycznych w wodach rzeki Trojanki podczas wydobywania torfu z 

koncepcją przeciwdziałania 

Promotor: Dr inż. Jerzy Kupiec 

12. Analiza jakości wód w studniach zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz koncepcja 

wyeliminowania złych praktyk w gospodarowaniu wodami 

13. Ocena jakości wód na wybranych obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia 

rolniczego oraz projekt zmian zagospodarowania terenu 
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Promotor: Dr inż. Krzysztof Achtenberg 

14. Wyznaczenie presji antropogenicznych oraz ich wpływu na stan hydromorfologiczny wybranej 

rzeki 

Promotor: Dr hab. inż. Natalia Walczak 

15. Projekt jazu piętrzącego wodę do nawodnień na rzece Mogilnica w przekroju Konojad  

16. Projekt jazu piętrzącego wodę do nawodnień na rzece Człapi w km 0+500  

Promotor: Dr hab. inż. Paweł Zawadzki 

17. Stan techniczny budowli hydrotechnicznych na wybranych obiektach melioracyjnych  

18. Obliczenia układu zwierciadła wody powyżej jazu na rzece Głomi  

19. Wyznaczenia zastępczego współczynnika szorstkości dla koryt naturalnych na przykładzie rzeki 

Głomi 

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

20. Projekt przebudowy jazu na potrzeby przywrócenia drożności ekologicznej rzeki 

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

21. Projekt błękitno-zielonej infrastruktury w gospodarowaniu wodami opadowymi w wybranej 

przestrzeni wybranego miasta 

22. Zagospodarowanie wód opadowych w wybranej przestrzeni wybranego miasta 

Promotor:  Dr hab. inż. Mariusz Korytowski 

23. Projekt zbiegów agromelioracyjnych i drenowania niesystematycznego dla wybranych 

gruntów ornych na obszarze Wielkopolski 

Promotor:  Dr hab. inż. Michał Fiedler 

24. Wyznaczenie parametrów morfometrycznych zlewni śródleśnego oczka wodnego z 

wykorzystaniem danych Lidar 


