KBO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie
zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

Katedra Budownictwa Ogólnego
L.p.
266

Temat pracy dyplomowej
Projekt budynku apartamentowego w technologii Porotherm

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim
Project of the apartments building made with Porotherm technology
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Prowadzący pracę

Poziom
kształcenia

Specjalność

dr inż. Zofia Gil

pierwszy

N1 KBI

KBW

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie
zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

Katedra Budownictwa Wodnego
L.p.
267

Temat pracy dyplomowej
Projekt regulacji odcinka rzeki Iny w rejonie Stargardu z uwzględnieniem procesów korytotwórczych

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim
Design for the Ina river regulation in the Stargard region with regard to bed-forming processes
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Prowadzący pracę

Poziom
kształcenia

Specjalność

dr hab. inż. Jacek Kurnatowski

S1

BW

KDiM

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie
zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

Katedra Dróg i Mostów
L.p.

Temat pracy dyplomowej

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim

Prowadzący pracę

Poziom
kształcenia

Specjalność

drugi

S2 DUL

268

Projekt koncepcyjny węzła drogowego w pobliżu wsi Malechowo

Preliminary design of junction near Malechowo village

prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

269

Projekt koncepcyjny węzła drogowego łączącego drogi S6 i DP0391Z

Preliminary design of junction connecting S6 and DP0391Z roads

prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

drugi

S2 DUL

270

Projekt koncepcyjny węzła drogowego łączącego drogi S6 i DW163

Preliminary design of junction connecting S6 and DW163 roads

prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

drugi

S2 DUL

271

Projekt koncepcyjny węzła drogowego łączącego drogi S6 i DW152

Preliminary design of junction connecting S6 and DW152 roads

prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

drugi

S2 DUL

272

Projekt koncepcyjny węzła drogowego łączącego drogi S6 i DP5543Z

Preliminary design of junction connecting S6 and 5543Z roads

prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

drugi

S2 DUL
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KG

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie
zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

Katedra Geotechniki
L.p.
273

Temat pracy dyplomowej
Koncepcja posadowienia budynku wielokondygnacyjnego przy ulicy Dąbrowskiego w Szczecinie

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim
Conceptual foundation project of multi-storey building at Dąbrowskiego street in Szczecin
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Prowadzący pracę

Poziom
kształcenia

Specjalność

dr inż. Roman Bednarek

pierwszy

N1 KBI

KKZiTB

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie
zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
L.p.

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim

Temat pracy dyplomowej

Prowadzący pracę

Poziom
kształcenia

Specjalność

274
275

Projekt zbiornika żelbetowego oczyszczalni ścieków o pojemności 15000 m

prof. dr hab. inż. Włodzimeirz Kiernożycki

pierwszy

N1 KBI

Projekt rozbudowy budynku magazynowego o technologii tradycyjnej w Dębnie

Expansion project of traditionally constructed warehouse in Dębno

dr inż. Jarosław Błyszko

pierwszy

N1 KBI

276
277

Projekt przebudowy i połączenia budynku mieszkalnego i gospodarczego w Łobzie

The project of rebuilding and connecting residential and production buildings in Łobez
Design construction of rural community center

dr inż. Jarosław Błyszko

pierwszy

N1 KBI

dr inż. Jarosław Błyszko

pierwszy

N1 KBI

Design of structural elements for the library building

dr inż. Jarosław Błyszko

pierwszy

N1 KBI

Project of structural elements for a library building with a column and slab structure

dr inż. Leszek Stachecki

pierwszy

N1 KBI

3

278

Projekt konstrukcji budynku świetlicy wiejskiej
Projekt elementów konstrukcji budynku biblioteki

286

Projekt elementów konstrukcji budynku biblioteki o konstrukcji płytowo-słupowej

Design project of sewage treatment plant tank with volume of 15000 m
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3

ZDKM

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie
zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

Zespół Dydaktyczy Konstrukcji Metalowych
L.p.
279
280

Temat pracy dyplomowej
Projekt koncepcyjny przekrycia prostoliniowego odcinka trybuny sportowej stadionu miejskiego w
Myśliborzu
Analiza wytężenia konstrukcji wsporczej pod rurociągi zlokalizowane w Elektrowni Dolna Odra

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim
Conceptual design of a strainght stand roof of City stadium in Myślibórz
Analysis of the effort of a steel supporting structure of the pipelines localized in Dolna Odra Power
Station
Conceptual design of a reconstruction a part of the office building with the use of steel-concrete
composite structures

Prowadzący pracę

Poziom
kształcenia

Specjalność

dr inż. Wiesław Paczkowski

pierwszy

N1 KBI

dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko

pierwszy

N1 KBI

dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko

pierwszy

N1 KBI

281

Projekt koncepcyjny przebudowy części obiektu biurowego z wykorzystaniem stalowo-betonowych
konstrukcji zespolonych

282

Analiza stanu wytężenia stalowego przewodu spalinowego wraz z podporami w CR "Dąbska" w
Szczecinie

Analysis of the effort of the steel flue with supports in CR "Dąbska" in Szczecin

dr inż.Piotr Popiel

drugi

S2 KBI

283

Projekt koncepcyjny baterii zbiorników pionowo cylindrycznych na gaz

Conceptual design of the vertical cylindrical tanks battery for gas

dr inż.Piotr Popiel

drugi

S2 KBI

284

Projekt koncepcyjny konstrukcji mostu w przeprawie Police-Święta

Conceptual design of the Police-Święta crossing bridge

dr inż.Piotr Popiel

drugi

S2 KBI

285

Projekt koncepcyjny zbiornika na wieży w Szczecinie

Conceptual design of the tank on a tower in Szczecin

dr inż.Piotr Popiel

drugi

S2 KBI
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