
S1_17_18 lato

Strona 1 z 4

Prodziekan ds. nauczania 
Dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

(data ogłoszenia tematów w Internecie 04.10.2017 r.)

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa  

L.p. Temat pracy dyplomowej Temat pracy dyplomowej w języku angielskim Prowadzący pracę Poziom 
kształcenia  Specjalność rezerwacja

1
Projekt instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego dla 
czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego 

The project of central heating system and the thermal station for the four-
storeyed apartment building dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles S1 OiW zarezerwowany

2
Projekt instalacji wewnętrznych z przyłączami dla wybranego budynku 
mieszkalnego

The project of internal installations with connections to networks for the 
residential building dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles S1 OiW zarezerwowany

3
Projekt instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej dla budynku 
wielorodzinnego

The project of central heating and the gas boiler heat source for the apartment 
building dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles S1 OiW zarezerwowany

4
Projekt odnawialnego źródła ciepła i instalacji wewnętrznych dla wybranego 
budynku jednorodzinnego

The project of renewable heat source and internal installations for the selected 
single-family building dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles S1 OiW zarezerwowany

5
Projekt termomodernizacji instalacji c.o. w wybranym budynku z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii

The project of thermomodernization of central heating system  in a building with 
use of renewable energy sources dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles S1 OiW zarezerwowany

6
Projekt instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w budynku 
przedszkola

The project of central heating and the gas boiler heat source for the kindrgarten 
building dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles S1 OiW zarezerwowany

7
Projekt instalacji ogrzewania i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego The project of central heating system and the heat source for the apartment 

building dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska S1 OiW zarezerwowany

8
Projekt instalacji ogrzewania wraz z kotłownią gazową dla budynku mieszkalnego The project of central heating systemand the gas boiler heat source for the 

apartment building dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska S1 OiW zarezerwowany

9
Projekt instalacji ogrzewania i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego

The project of central heating system and the heat source for the apartment 
building prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik S1 OiW zarezerwowany

10
Projekt wentylacji mechanicznej dla budynku wielorodzinnego The project of mechanical ventilation system for the apartment building

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik S1 OiW zarezerwowany

11
Projekt wybranych instalacji wewnętrznych z przyłączami dla budynku 
mieszkalnego

The project of selected internal installations with connections to networks for 
the apatrment building prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik S1 OiW

12
Projekt instalacji ogrzewania i źródła ciepła dla wybranego budynku The project of central heating system and the heat source for the selected 

building prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik S1 OiW zarezerwowany

13 Projekt instalacji centralnego ogrzewania z odnawialnym źródłem ciepła w 
wybranym obiekcie

The project of central heating system and the renewable heat source for the 
selected building

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik S1 OiW

14 Projekt instalacji wewnętrznych w wybranym obiekcie wraz z przyłączami The project of internal installations with connections to networks for the 
selected building

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik S1 OiW zarezerwowany

15
Projekt wentylacji mechanicznej w wybranym obiekcie The project of mechanical ventilation system for the selected building

dr inż. Ewa Figiel S1 OiW

16
Charakterystyka energetyczna budynku w kilku wariantach źródła ciepła Energy Performance Certificate in several  heat sources variants

dr inż. Ewa Figiel S1 OiW zarezerwowany

17
Projekt wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej The project of mechanical ventilation system for the conference room

dr inż. Ewa Figiel S1 OiW

18
Projekt instalacji centralnego ogrzewania domu jednorodzinnego wraz z doborem 
źródła ciepła opartym na porównawczej analizie rozwiązania z kotłem gazowym 
kondensacyjnym i wybranym źródle niekonwencjonalnym

The project of central heating system and the heat source for the detached 
house with comparative analysis of the solution with gas condensing boiler and 
selected unconventional heat source

prof. dr hab. inż. A. Wieczorek S1 OiW zarezerwowany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Inżynieria Środowiska  WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone w roku akademickim 2017/2018



S1_17_18 lato

Strona 2 z 4

Prodziekan ds. nauczania 
Dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

(data ogłoszenia tematów w Internecie 04.10.2017 r.)

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Inżynieria Środowiska  WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone w roku akademickim 2017/2018

Katedra Inżynierii Sanitarnej

L.p.
Temat pracy dyplomowej Temat pracy dyplomowej w języku angielskim

Prowadzący pracę Poziom 
kształcenia  Specjalność rezerwacja

1
Analiza i budowa systemów stosowanych w przydomowych oczyszczalniach 
ścieków

Analysis and construction of the domestic sewage treatment plants
dr hab.inż. Anna Głowacka S1 WiK zarezerwowany

2
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Stargard Analysis of municipal waste management in the city and municipality of Stargard

dr hab.inż. Anna Głowacka S1 WiK zarezerwowany

3 Zastosowanie ozonowania do usuwania z wody anionowego surfaktanta Removing of anionic surfactant from water by ozonation prof. dr hab. inż. Magdalena Janus S1 WiK zarezerwowany

4
Projekt instalacji sanitarnych dla domku jednorodzinnego z zastosowaniem rozwiązań 
proekologicznych

The project of sanitary installation in single-family house with environmentally friendly 
solutions dr inż. Krzysztof Tarnowski S1 WiK zarezerwowany

5
Projekt budowlany uzbrojenia terenu zurbanizowanego w wybrane elementy sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnych

The construction design of  water supply and sewerage networks selected 
elements  in residential area

dr inż. Sławomira Bering S1 WiK zarezerwowany

6
Koncepcja uzbrojenia terenu osiedla mieszkaniowego w elementy gospodarki wodno-
ściekowej na terenie wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Conceptual design of municipal services (water, sewer and storm systems) for 
residential subdevisiont located in West Pomeranian voivodeship mgr inż. Dorota Stocka S1 WiK zarezerwowany

7 dr inż. Sławomira Bering S1 WiK zarezerwowany

8
Projekt instalacji sanitarnych dla domku jednorodzinnego z zastosowaniem rozwiązań 
proekologicznych

The project of sanitary installation in single-family house with environmentally friendly 
solutions dr inż. Krzysztof Tarnowski S1 WiK zarezerwowany

9
Projekt budowlany uzbrojenia terenu zurbanizowanego w wybrane elementy sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnych

The construction design of  water supply and sewerage networks selected 
elements  in residential area

dr inż. Sławomira Bering S1 WiK zarezerwowany

10 mgr inż. Dorota Stocka S1 WiK zarezerwowany

11
Koncepcja uzbrojenia terenu osiedla mieszkaniowego w elementy gospodarki wodno-
ściekowej  na terenie wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Conceptual design of municipal services (water, sewer and storm systems) for 
residential subdevisiont located in West Pomeranian voivodeship mgr inż. Dorota Stocka S1 WiK zarezerwowany

12
Projekt budowlany uzbrojenia terenu zurbanizowanego w wybrane elementy sieci 
wodociągowo - kanalizacyjnych

The construction design of  water supply and sewerage networks selected 
elements  in residential area

dr inż. Sławomira Bering S1 WiK zarezerwowany

13 Projekt instalacji wewnętrznych w budynku jednorodzinnym z zastosowaniem rozwiązań 
proekologicznych

The project of internal installations in single-family house with eco-friendly solutions
dr hab.inż. Anna Głowacka S1 WiK zarezerwowany
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1
Projekt węzła cieplnego i instalacji wewnętrznych dla pięciokondygnacyjnego budynku 
mieszkalnego

The project of thermal station and internal installations for the five-storeyed apartment 
building dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles N2 SIKiP zarezerwowany

2
Projekt kotłowni parowej The project of steam boiler house

dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

3
Projekt instalacji ogrzewania i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego The project of central heating system and the heat source for the apartment building

dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

4
Projekt węzła cieplnego i instalacji wewnętrznych dla budynku mieszkalnego The project of thermal station and internal installations for the apartment building

dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

5
Projekt instalacji wewnętrznych z przyłączami dla budynku mieszkalnego The project of internal installations with connections to networks for the residential 

building dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

6
Projekt instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego dla wybranego obiektu The project of central heating system and the thermal station for the selected building

dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

7
Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia ze stacją redukcyjną The project of gas grid with pressure reducing station

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik N2 SIKiP zarezerwowany

8
Projekt wentylacji pożarowej i oddymiania w budynku użyteczności publicznej The project of fire and smoke ventilation for public building

dr inż. Ewa Figiel N2 SIKiP zarezerwowany

9
Projekt instalacji wewnętrznych z przyłączami dla budynku mieszkalnego The project of internal installations with connections to networks for the residential 

building dr inż. Ewa Figiel N2 SIKiP zarezerwowany

10
Projekt instalacji wewnętrznych i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego The project of internal installations and the heat source for the apartment building

dr inż. Ewa Figiel N2 SIKiP zarezerwowany

11
Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla hotelu The project of mechanical ventilation and air conditioning system for the hotel

dr inż. Ewa Figiel N2 SIKiP zarezerwowany
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1
Sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnienie drogi. Design of stormwater system with road drainage.

dr hab.inż. Andrzej Aniszewski N2 SIKiP zarezerwowany

2
Koncepcja uzbrojenia terenu mieszkaniowego w wybrane sieci 
wodociągowo – kanalizacyjne

The conceptual design of necessary infrastructure ( water supply and/or 
sewerage networks)  in residential area dr inż. Sławomira Bering N2 SIKiP zarezerwowany

3
Koncepcja uzbrojenia terenu mieszkaniowego w wybrane sieci 
wodociągowo – kanalizacyjne

The conceptual design of necessary infrastructure ( water supply and/or 
sewerage networks)  in residential area dr inż. Sławomira Bering N2 SIKiP zarezerwowany

4
Koncepcja uzbrojenia terenu mieszkaniowego w wybrane sieci 
wodociągowo – kanalizacyjne

The conceptual design of necessary infrastructure ( water supply and/or 
sewerage networks)  in residential area dr inż. Sławomira Bering N2 SIKiP zarezerwowany

5
Koncepcja uzbrojenia terenu mieszkaniowego w wybrane sieci 
wodociągowo – kanalizacyjne

The conceptual design of necessary infrastructure ( water supply and/or 
sewerage networks)  in residential area dr inż. Sławomira Bering N2 SIKiP zarezerwowany

6
Projekt stacji uzdatniania wody gruntowej w miejscowości województwa 
zachodniopomorskiego

The project of groundwater treatment plant in the West Pomeranian 
Voivodeship dr hab.inż. Andrzej Aniszewski N2 SIKiP zarezerwowany

7
Projekt stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości województwa 
zachodniopomorskiego

The project of surface water treatment plant in the West Pomeranian 
Voivodeship dr hab.inż. Andrzej Aniszewski N2 SIKiP zarezerwowany

8 Projekt instalacji wewnętrznych w budynku wielokondygnacyjnym. The project of internal installations in multi-storey building. dr inż. Krzysztof Tarnowski N2 SIKiP zarezerwowany

9 Projekt instalacji wewnętrznych w budynku wielokondygnacyjnym. The project of internal installations in multi-storey building. dr inż. Krzysztof Tarnowski N2 SIKiP zarezerwowany
10 Projekt instalacji wewnętrznych w budynku wielokondygnacyjnym. The project of internal installations in multi-storey building. dr inż. Krzysztof Tarnowski N2 SIKiP zarezerwowany
11 Projekt instalacji wewnętrznych w budynku wielokondygnacyjnym. The project of internal installations in multi-storey building. dr inż. Krzysztof Tarnowski N2 SIKiP zarezerwowany
12 Projekt instalacji wewnętrznych w budynku wielokondygnacyjnym. The project of internal installations in multi-storey building. dr inż. Krzysztof Tarnowski N2 SIKiP zarezerwowany
13 Projekt stacji uzdatniania wody wraz z wizualizacją jej pracy The project of water treatment plant with visualization of its work dr inż. Krzysztof Tarnowski N2 SIKiP zarezerwowany
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