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TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2020/2021 (obrona 2022) 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - STUDIA STACJONARNE 

SPECJALIZACJA: INŻYNIERIA WODNA 

Promotor: Prof. UPP dr hab. inż. Anna Maria Grabiec 

1. Wpływ rodzaju cementu na rezystywność betonu z kruszywem z recyklingu 

Promotor: Dr inż. Daniel Zawal 

2. Analiza wybranych właściwości betonu recyklingowego z wysoką zawartością popiołu lotnego 

3. Ocena jakości betonu recyklingowego na podstawie wybranych badań trwałościowych 

Promotor: Dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

4. Analiza stateczności pontonu w zależności od konstrukcji budynku pływającego  

5. Ocena podstawowych właściwości wytrzymałościowych bloczków z perlitobetonu  

Promotor: Dr inż. Zbigniew Walczak 

6. Porównanie chmury punktów uzyskanych ze skaningu laserowego 3d oraz fotogrametrii na 

przykładzie wybranego obiektu (temat własny studenta) 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz 

7. Reakcja systemu wczesnego ostrzegania Symbio na zmianę jakości wody wodociągowej 

spowodowanej zanieczyszczeniami pestycydami 

8. Wpływ źródła ujmowania wody wodociągowej na reakcję systemu wczesnego ostrzegania 

Symbio 

Promotor: Dr inż. Daniel Gebler 

9. Ocena reakcji glonów makroskopowych na czynniki presji antropogenicznych oraz weryfikacja 

ich wykorzystania jako bioindykatorów wód płynących 

Promotor: Dr inż. Jerzy Kupiec 

10. Ocena wielkości ładunków biogenów w wybranych rzekach wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie, zlokalizowanych w okolicach ferm wielkoprzemysłowych  

Promotor: Dr inż. Marta Lisiak 

11. Ocena wpływu biogazowni na środowisko z uwzględnieniem opinii społecznej 

Promotor: Dr inż. Krzysztof Achtenberg 

12. Ocena stanu zieleni miejskiej na podstawie wskaźników teledetekcyjnych 

Promotor: Dr inż. Jakub Nieć 

13. Ocena wpływu eksploatacji kopalni kruszywa na poziom wód gruntowych terenów przyległych  

14. Analiza wpływu piętrzenia wody w rzece Bóbr na układ wód gruntowych terenów przyległych  

Promotor: Prof. UPP dr hab. inż. Małgorzata Makowska 

15. Analiza parametrów technologicznych mieszanek osadów ściekowych z biokomponentami w 

trakcie suszenia solarnego 
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16. Ocena podatności ścieków z małych zakładów przemysłu spożywczego na oczyszczanie 

biologiczne 

Promotor: Dr hab. inż. Mateusz Hämmerling 

17. Analiza warunków przepływu wody przez przepławkę zlokalizowaną na Jeziorze Królewskim 

18. Wpływ piętrzenia na warunki przepływu wody oraz transport rumowiska w dolnym stanowisku 

budowli piętrzącej na rzece Człapi 

Promotor: Dr hab. inż. Natalia Walczak 

19. Wyznaczanie współczynnika kształtu krat w kanale wlotowym MEW w warunkach 

laboratoryjnych  

20. Ocena sprężystości roślinności krzewiastej terenów zalewowych 

Promotor: Dr hab. inż. Paweł Zawadzki 

21. Ocena skuteczności separatora szczelinowego na podstawie badań w warunkach 

laboratoryjnych 

22. Wpływ płytkiego zbiornika retencyjnego na jakość przepływającej wody 

Promotor: Dr inż. Radosław Matz 

23. Analiza wpływu geometrii przewodu ciśnieniowego na hydrauliczne warunki transportu wody 

i powietrza 

24. Analiza prędkości przepływów wody i powietrza w rurociągu ciśnieniowym metodą cyfrowej 

anemometrii obrazowej 

Promotor: Dr inż. Sebastian Kujawiak 

25. Wpływ modernizacji obiektów oczyszczalni komunalnej w Kościanie na jakość oczyszczonych 

ścieków 

Promotor: Dr inż. Maciej Pawlak 

26. Analiza numeryczna procesu dekantacji w małym sekwencyjnym reaktorze biologicznym 

Promotor: Dr hab. inż. Joanna Wicher-Dysarz 

27. Ocena wpływu zbiornika Jeziorsko na zmianę reżimu hydrologicznego rzeki Warty 

28. Ocena wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie wybranego zbiornika nizinnego - studium 

przypadku 

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

29. Wpływ deflektorów na inicjowanie procesów meandrowania rzek nizinnych 

Promotor: Dr hab. inż. Marcin Spychała 

30. Ocena zastosowania nowego typu nośnika biomasy w złożu ruchomym, oczyszczającym ścieki 

bytowe  

31. Zaawansowane procesy utleniania jako trzeci stopień oczyszczania w małej oczyszczalni 

ścieków 
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SPECJALIZACJA: KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

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

1. Porównanie metod oceny stanu hydromorfologicznego jezior 

2. Ocena pojemności turystycznej jezior o zróżnicowanym stanie troficznym  

Promotor: Dr inż. Katarzyna Wiatrowska 

3. Ocena stopnia przekształcenia gleb pierwiastkami śladowymi na terenie miasta Poznania 

(temat własny studenta) 

Promotor:  Dr inż. Joanna Jaskuła 

4. Ocena możliwości zastosowania zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 do analizy zmian 

przezroczystości wody w wybranym zbiorniku retencyjnym  

Promotor: Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka 

5. Analiza kierunków i wielkości zmian temperatury wód płynących w zlewni Warty 

Promotor: Prof. UPP dr hab. inż. Daniel Liberacki 

6. Rola niebiesko-zielonej infrastruktury w gospodarce wodami opadowymi w przestrzeni 

miejskiej Poznania  

Promotor:  Dr hab. inż. Mariusz Korytowski 

7. Ocena zmian zapasów wody w zbiorniku małej retencji na przykładzie obiektu Przebędowo 

Promotor:  Dr inż. Michał Napierała 

8. Zastosowanie prostych przelewów pomiarowych w urządzeniach do kontroli odpływów 

drenarskich 

9. Ocena ekonomiczna efektywności zastosowania kontrolowanego odpływu na sieciach 

drenarskich 

10. Normy i normatywy kosztorysowe, a wydajność eksploatacyjna maszyn do robót ziemnych 

Promotor:  Dr inż. Ewelina Janicka 

11. Analiza zmian wybranych parametrów fizykochemicznych wód Jeziora Raczyńskiego 

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

12. Wpływ użytkowania zlewni na jakość wód wybranego jeziora 

13.  Wpływ zmian pokrycia zlewni na wielkość przepływów w wybranym cieku 

Promotor:  Dr inż. Michał Kozłowski 

14. Wpływ topografii na przestrzenne zróżnicowanie zawartości węgla organicznego w poziomie 

akumulacyjno-próchnicznym  pogórniczych gleb technogenicznych 

 


