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Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018)

KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

1 Projekt budynku o przeznaczeniu usługowo-handlowym w technologii murowanej Project of building for service and commercial purposes in masonry technology dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI zarezerwowany

2 Projekt budynku przedszkola w technologii Xella Project of kindergarten building in Xella technology dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI zarezerwowany

3 Projekt budynku warsztatu samochodowego w technologii murowanej Project of car workshop building in masonry technology dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI zarezerwowany

4 Projekt domu jednorodzinnego w technologii murowanej Porotherm Project of detached-family house in masonry Porotherm technology dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI zarezerwowany

5
Projekt domu jednorodzinnego z pomieszczeniem usługowym w technologii tradycyjnej 

murowanej 

Project of detached-family house with commercial room in masonry technology
dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI zarezerwowany

6 Projekt domu jednorodzinnego w technologii lekkiego szkieletu drewnianego Project of detached-family house in light timber structure technology dr inż. Zofia Gil drugi S2 TOB zarezerwowany

7 Projekt hali z drewna klejonego nad basenem rekreacyjnym Project of glulam hall over recreational pool dr inż. Zofia Gil drugi S2 KBI zarezerwowany

8 Projekt hali z drewna klejonego przeznaczonej na salon wystawowy Project of glulam hall intended for exhibition space dr inż. Zofia Gil drugi S2 KBI/TOB

9 Projekt budynku szkoły podstawowej w systemie Ytong Project of a primary school building in a Ytong technology dr inż. Małgorzata Lange pierwszy N1 KBI zarezerwowany

10 Projekt budynku świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej o powierzchni do 400 m² Project of a village clubhouse building in traditional technology with an area up to 400 m² dr inż. Małgorzata Lange pierwszy N1 KBI zarezerwowany

11 Projekt nowoczesnego wolnostojącego domu jednorodzinnego z ogrodem zimowym Project of a modern detached-family house with a winter garden dr inż. Małgorzata Lange pierwszy N1 KBI zarezerwowany

12
Projekt domu jednorodzinnego wykonanego w technologii lekkiego szkieletu drewnianego Project of detached-family house in glulam technology

dr inż. Małgorzata Lange drugi S2 KBI zarezerwowany

13 Projekt hali tenisowej o konstrukcji z drewna klejonego Project of a tennis hall made of glued laminated timber dr inż. Małgorzata Lange drugi S2 KBI zarezerwowany

14 Projekt konstrukcji hali magazynowej z drewna klejonego w Goleniowie Project of the storage hall construction made of glued laminated timber in Goleniów dr inż. Małgorzata Lange drugi S2 KBI zarezerwowany

15 Projekt przychodni osiedlowej w technologii szkieletu drewnianego Project of a local clinic in a wood- frame technology dr inż. Małgorzata Lange drugi S2 KBI zarezerwowany

16 Projekt szkolnej hali sportowej o konstrukcji z drewna klejonego Project of school gym made of glued laminated timber dr inż. Małgorzata Lange drugi S2 KBI zarezerwowany

17
Projekt konstrukcji budynku dwukondygnacyjnego mieszkalnego o wymiarach 25x12 m o 

dźwigarze drewnianym kratowym z wykorzystaniem BIM 

Living house construction with wood roof truss design of two storeys of building of dimensions 

25x12 m with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak pierwszy N1 KBI zarezerwowany

18
Projekt konstrukcji budynku sklepu handlowego o wymiarach 30x40 m o dźwigarze drewnianym 

kratowym z wykorzystaniem BIM

Commercial services construction with wood roof truss design of building of dimensions 30x40 m 

with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak drugi S2 KBI/TOB

19 Projekt konstrukcji budynku szeregowego dla pięciu rodzin z wykorzystaniem BIM Terrace construction design of one building with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak drugi S2 TOB zarezerwowany

20
Projekt konstrukcji budynku usługowego w kształcie litery U i wymiarach w rzucie 20x30 m z 

wykorzystaniem BIM

Public services construction design of building shaped on bases of U letter of dimensions 20x30 

m with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak drugi S2 KBI/TOB

21 Projekt konstrukcji budynku wolnostojącego dla czterech rodzin z wykorzystaniem BIM Four families construction design of building with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak drugi S2 TOB zarezerwowany

22
Projekt konstrukcji dwukondygnacyjnej hali magazynowej o wymiarach 25x15 m o dźwigarze z 

drewna klejonego z wykorzystaniem BIM

Magazine room construction with wood glulam roof girder design of two storeys of building of 

dimensions 25x15 m with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak drugi S2 KBI/TOB

23
Projekt konstrukcji dwunawowej hali magazynowej o wymiarach 25x20 m o dźwigarze z drewna 

klejonego z wykorzystaniem BIM

Two bay magazine room construction with wood glulam roof girder design of building of 

dimensions 25x20 m with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak drugi S2 KBI/TOB

24
Projekt konstrukcji trójnawowej hali magazynowej o wymiarach 28x30 m o dźwigarze drewnianym 

kratowym z wykorzystaniem BIM

Three bay magazine room construction with wood roof truss design of building of dimensions 

28x30 m with usage of BIM dr inż. Rafał Nowak drugi S2 KBI/TOB

25 Projekt budynku szkoły podstawowej z częścią basenową w technologii tradycyjnej Project of primary school building with swimming pool in masonry technology dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB

26
Projekt domu jednorodzinnego wykonanego w systemie Porotherm wraz technologią wykonania Project of detached-family house in Porotherm system with execution technology

dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB

27 Projekt domu jednorodzinnego z pomieszczeniem handlowym w technologii Silka Ytong Project of detached-family house with space service made in Silka Ytong system dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB

28 Projekt hotelu w systemie Silka Ytong wraz z technologią wykonania Project of hotel in Silka Ytong system with execution technology dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB

29 Projekt obiektu apartementowego w systemie Porotherm wraz z technologią wykonania Project of apartment building of system Porotherm with execution technology dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB

30 Projekt przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą Project of kindergarten with accompanying infrastructure dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB

31 Projekt przychodni osiedlowej w technologii tradycyjnej murowanej Project of a local clinic made of masonry dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB

32
Projekt tradycyjnego murowanego budynku warsztatu samochodowego z oddziałem sprzedaży Project of a car workshop building with a commercial part in masonry technology

dr inż. Piotr Tkacz drugi S2 KBI/TOB
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KDiM

Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018)

Katedra Dróg i Mostów

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

33
Projekt koncepcyjny węzła drogowego Kołobrzeg Wschód na przecięciu się drogi ekspresowej S6 

z DW163 

Preliminary design of Kołobrzeg Wschód junction connecting S6 expressway and DW163 road
prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk drugi S2 DUL zarezerwowany

34
Projekt koncepcyjny węzła drogowego Warszkowo na przecięciu się drogi ekspresowej S6 z 

DW209 

Preliminary design of Warszkowo junction connecting S6 expressway and DW209 road
prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk drugi S2 DUL zarezerwowany

35 Analiza wpływu kwasu polifosforowego na właściwości asfaltów drogowych Analysis of the impact of polyphosphoric acid on the properties of bitumen dr hab. inż. Paweł Mieczkowski pierwszy N1 KBI

36 Analiza wpływu uwodnionego chlorku żelaza (III) na właściwości asfaltów drogowych Analysis of the impact of hydrated iron (III) chloride on the properties of bitumen dr hab. inż. Paweł Mieczkowski pierwszy N1 KBI

37
Analiza wpływu parametrów górnych warstw nawierzchni asfaltowej na trwałość zmęczeniową 

nawierzchni podatnej

Analysis of the impact of the asphalt layers of the surface on the fatigue life of flexible pavement
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski drugi S2 DUL

38
Analiza wpływu warstw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym na trwałość zmęczeniową 

nawierzchni podatnych

Analysis of the influence of layers stabilized with a hydraulic binder on fatigue life of susceptible 

surfaces
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski drugi S2 DUL zarezerwowany

39
Trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych nawierzchni - analiza metod projektowania wg SHELL i 

AASHTO 2004

Fatigue life of asphalt pavements - design of pavements according to SHELL and AASHTO 2004 

methods
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski drugi S2 DUL

40 Projekt koncepcyjny przebudowy węzła Szczecin Podjuchy w ciągu autostrady A6 Preliminary design of redevelopment the Szczecin Podjuchy junction on the A6 highway dr inż. Jacek Czarnecki drugi S2 DUL zarezerwowany

41 Projekt koncepcyjny węzła Dobra w ciągu Zachodniego Obejścia Szczecina Preliminary design of Dobra junction on the Western Bypass of Szczecin dr inż. Jacek Czarnecki drugi S2 DUL zarezerwowany

42 Projekt koncepcyjny węzła Karwice w ciągu drogi S6 Preliminary design of Karwice junction on the road S6 dr inż. Jacek Czarnecki drugi S2 DUL zarezerwowany

43 Określenie nośności przęseł kratowych mostu kolejowego nad polderem rzeki Warty Truss spans resistance verification of a railway bridge over the Warta river polder dr inż. Janusz Hołowaty drugi S2 KBI

44 Projekt koncepcyjny kładki nad rzeką Płonią w Parku Leśnym Dąbie Design concept of a footbridge over Płonia River in Dąbie Forest Park dr inż. Janusz Hołowaty drugi S2 KBI

45 Projekt przęsła drogowego mostu zespolonego o rozpiętości 30 m Design of composite span for a road bridge of 30 m length dr inż. Janusz Hołowaty drugi S2 KBI

46 Sprawdzenie nośności przęsła blachownicowego historycznego mostu kolejowego Resistance verification of a plate girder span for a historic rail bridge dr inż. Janusz Hołowaty drugi S2 KBI

47 Analiza wpływu dodatku Sasobit na starzenie krótkoterminowe asfaltu lanego Influence analysis of Sasobit on mastic asphalt short-term aging dr inż. Robert Jurczak drugi S2 DUL

48 Analiza wpływu dodatku Sasobit na starzenie krótkoterminowe mieszanki SMA Influence analysis of Sasobit on stone mastic asphalt short-term aging dr inż. Robert Jurczak drugi S2 DUL

49
Analiza zmian właściwości asfaltu drogowego 35/50 w wyniku jego modyfikacji kopolimerem SBS Analysis of change properties of road bitumens 35/50 in modification by SBS copolymer 

dr inż. Robert Jurczak drugi S2 DUL

50
Analiza posadowienia nasypu drogowego drogi ekspresowej S6 w rejonie cieku Brodziec Analysis of the foundation of the S6 road embankment in the area of the Brodziec watercourse

dr inż. Stanisław Majer drugi S2 DUL zarezerwowany

51 Analiza zależności pomiędzy wskaźnikiem przepływu kruszywa a uziarnieniem gruntów Analysis of relationship between the flow coefficient of aggregate and soil grading dr hab. inż. Paweł Mieczkowski drugi S2 DUL zarezerwowany

52
Analiza zależności pomiędzy wskaźnikiem przepływu kruszywa a wskaźnikiem nośności CBR 

różnych piasków naturalnych i łamanych

Analysis of relationship between the flow coefficient of aggregate and California Bearing Ratio for 

various granular soils
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski drugi S2 DUL zarezerwowany

53
Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulicy 26 Kwietnia i Santockiej z uwzględnieniem nowej linii 

tramwajowej

The concept of reconstruction of the intersection of 26 Kwietnia and Santocka including a new tram 

line
dr inż. Stanisław Majer drugi S2 DUL zarezerwowany

54
Koncepcja przebudowy układu torowego w rejonie pl. Szarych Szeregów wraz z fragmentem linii 

tramwajowej w ciągu ul. Wielkopolskiej w Szczecinie

The concept of reconstruction of the tram system in the area of Szarych Szeregów square with a 

fragment of the tram line in the street of Wielkopolska in Szczecin
dr inż. Stanisław Majer drugi S2 DUL zarezerwowany

55 Projekt koncepcyjny węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Szczecin Podjuchy Conceptual design of the interchange junction at the Szczecin Podjuchy railway station dr inż. Stanisław Majer drugi S2 DUL zarezerwowany

56
Projekt koncepcyjny węzła torowego w ciągu al. Wyzwolenia wraz z fragmentem linii tramwajowej w 

ciągu ul. Wielkopolskiej w Szczecinie

Concept design of the tram junction within Wyzwolenia avenue along with a fragment of the tram 

line in the Wielkopolska street in Szczecin
dr inż. Stanisław Majer drugi S2 DUL zarezerwowany

57
Weryfikacja laboratoryjna wpływu metodyki badawczej na wartość wskaźnika nośności (CBR) Laboratory verification of the influence of research methodology on the CBR value 

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski drugi S2 DUL zarezerwowany
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KFBiMB

Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018)

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

58 Optymalizacja projektu budynku w funkcji oceny LCA Optimization of the building design as a function of the LCA assessment dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka drugi S2 KBI/TOB

59
Poprawa efektywności energetycznej budynku istniejącego do spełniania standardów 2021 roku Energy efficiency upgrade of an existing building to meet energy standard 2021

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka drugi S2 KBI/TOB

60
Projekt budynku mieszkalnego w standardzie energetycznym 2020 roku i planowanym okresie 

użytkowania

Design of a dwelling building to meet energy standard 2020 and service life planning
dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka drugi S2 KBI/TOB

61
Projekt budynku w standardzie energetycznym 2020 roku i planowanym okresie użytkowania Design of a building to meet energy standard 2020 and service life planning

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka drugi S2 KBI/TOB

62
Projektowanie izolacyjności termicznej przegród i węzłów według zaostrzonych wymagań normy 

PN-EN ISO 13788 U

Envelope and construction nodes thermal transmittance design in according to tighter 

requirements of standard PN-EN ISO 13788 U dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka drugi S2 KBI/TOB

63 Analiza charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie Analysis of the characteristics of air pores in concretes in hardened concrete dr inż. Teresa Rucińska drugi S2 TOB/KBI

64
Analiza porównawcza właściwości zapraw cementowych zróżnicowanych rodzajem cementu Comparative analysis of the properties of cement mortars diversified by the type of cement

dr inż. Teresa Rucińska drugi S2 TOB/KBI

65 Analiza właściwości zapraw cementowych zróżnicowanych rodzajem kruszywa Analysis of the properties of cement mortars diversified by the type of aggregate dr inż. Teresa Rucińska drugi S2 TOB/KBI

66
Analiza możliwości dostosowania domu jednorodzinnego usytuowanego w Pniewie w gminie 

Gryfino w celu spełnienia standardów energetycznych na 2020 r.

Analysis of the possibility of adapting a detached house located in Pniewo, Gryfino commune to 

meet the energy standards for 2020 dr inż. Agata Stolarska drugi S2 TOB zarezerwowany

67
Ocena dostosowania do standardu pasywnego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w 

miejscowości Łobżany

Assessment of adaptation to the passive standard of a detached house located in Łobżany
dr inż. Agata Stolarska drugi S2 TOB zarezerwowany

68
Ocena przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w 

miejscowości Raduń

Evaluation of thermo-modernization projects in residential building located in Raduń
dr inż. Agata Stolarska drugi S2 TOB zarezerwowany

69
Ocena usprawnień zmierzających do uzyskania standardu pasywnego w domu jednorodzinnym 

usytuowanym w Grzepnicy

Evaluation of improvements aimed to achieving a passive standard in a detached house located 

in Grzepnica dr inż. Agata Stolarska drugi S2 TOB zarezerwowany

70
Projekt budynku jednorodzinnego o powierzchni do 150 m

2
 z oceną wpływu jego lokalizacji na 

wskaźniki energetyczne

Project of a detached building with an area up to 150 m
2
 with an assessment of the impact of its 

location on energy indicators
dr inż. Agata Wygocka-Domagałło drugi S2 TOB zarezerwowany
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Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018)

KATEDRA GEOTECHNIKI

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

71 Projekt konsolidacji torfów na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie Project of peat consolidation at Wyspa Grodzka in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI

72
Projekt posadowienia domu jednorodzinnego w trudnych warunkach gruntowych na skarpie 

Golęcińskiej w Szczecinie

Project of foundation at family house in complex soil conditions at Skarpa Golęcińska in Szczecin
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI

73 Projekt wzmocnienia gruntu na skarpie w związku z budową garażowca w Szczecinie Project of slope soil reinforcement due to construction at car park building in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI

74
Projekt wzmocnienia gruntu pod budowę (przebudowę) ul. Przestrzennej w Szczecinie w celu 

przystosowania jej do intensywnego ruchu

Project of soil improvement for road building Przestrzenna Street in Szczecin to facilable it for 

heavy transport prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI

75

Projekt drogi łączącej Ostrów Grabowski z ul. Gdańską w Szczecinie przeznaczonej do celów 

intensywnego transportu kołowego z wykorzystaniem "incased column" w geotkaninie

Project heavy transport road Ostrów Grabowski - Gdańska Street in Szczecin using "incased 

column" prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI/TOB

76 Projekt nabrzeża "ro-ro" na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie Project harbour embankment in "ro-ro" system at Ostrów Grabowski in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI

77 Projekt posadowienia apartamentowca na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie Project of foundation at tall apartments building on Wyspa Grodzka in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI

78 Projekt posadowienia głębokiego budynku garażowego w Szczecinie Project of foundation of deep car park building w Szczecinie prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI

79
Projekt wzmocnienia gruntu na Wyspie Puckiej w Szczecinie w celu przygotowania terenów 

rekreacyjnych

Project of soil reinforcement at Wyspa Pucka in Szczecin to prepare municipal recreation area
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI/TOB

80
Analiza istotności wpływu warstwy słabej w głębszym podłożu na osiadanie budowli posadowionej 

na ławach fundamentowych

Analysis of the significance of the influence of the weak layer in the deeper substratum on 

settlement of the building founded on strip footing dr hab. Marek Tarnawski pierwszy N1 KBI

81
Analiza istotności wpływu warstwy słabej w głębszym podłożu na osiadanie budowli posadowionej 

na stopach fundamentowych

Analysis of the significance of the influence of the weak layer in the deeper substratum on 

settlement of the building founded on spread footing dr hab. Marek Tarnawski pierwszy N1 KBI

82
Studium wpływu zróżnicowanego zagęszczenia gruntów niespoistych na stan graniczny 

użytkowalności budowli 

Study of the impact of diversified density of non-cohesive soil on the serviceability limit state of a 

building dr hab. Marek Tarnawski pierwszy N1 KBI

83
Studium wpływu zróżnicowania parametrów geotechnicznych gruntów spoistych na stan graniczny 

użytkowalności budowli 

Study of the impact of differentiation of geotechnical parameters of cohesive soils on the 

serviceability limit state of a building dr hab. Marek Tarnawski pierwszy N1 KBI

84
Analiza geotechniczna posadowienia budynku restauracji z pylonem reklamowym w Stargardzie Geotechnical analysis of foundation of restaurant building and advertising pylon in Stargard

dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI

85 Analiza posadowienia hali magazynowej w porcie morskim Szczecin-Świnoujście Analysis of foundation of storage hall in seaport Szczecin-Śwnioujcie dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI

86 Koncepcja posadowienia budynku marketu w Mierzynie The concept of store foundation in Mierzyn dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI

87 Koncepcja posadowienia wału przeciwpowodziowego w Gryfinie The conception of embankment foundation construction in Gryfino dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI

88 Analiza kąta tarcia wewnętrznego iłów oligoceńskich Analysis of friction angle of oligocene clay dr inż. Roman Bednarek drugi S2 KBI

89 Analiza osiadania fundamentu sztywnego Analysis of settlement of the rigid foundation dr inż. Roman Bednarek drugi S2 KBI

90 Analiza parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych ze Wzgórz Warszewskich Analysis of geotechnical parameters cohesive soils form the Warszewskie Hills dr inż. Roman Bednarek drugi S2 KBI

91 Analiza posadowienia budynku mieszkalnego na mikropalach Analysis of micro-piles foundation of residential building dr inż. Roman Bednarek drugi S2 KBI

92 Analiza posadowienia wysokiego pylonu reklamowego Analysis of foundation of high advertising pylon dr inż. Roman Bednarek drugi S2 KBI

93 Koncepcja posadowienia hali na terenie przystani jachtowej AZS w Szczecinie The concept of the foundation of the hall at the AZS marina in Szczecin dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI

94 Koncepcja zabezpieczenia stromej skarpy zbudowanej z gruntów niespoistych The concept of protection a steep slope made of cohesionless soil dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI

95
Koncepcja zabezpieczenia wykopu przeznaczonego do budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy 

Złotego Smoka w Gorzowie Wielkopolskim

The conception of protection of the excavation for the rainwater drainage at the Złoty Smok Street 

in Gorzów Wielkopolski dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI

96 Koncepcja zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianki szczelnej i obudowy berlińskiej The conception of protection of the excavation by sheet pile wall and Berliner Walls dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI

97
Koncepcja posadowienia na podłożu słabonośnym nasypów dojazdowych do mostu nad rzeką 

Parsęta 

The concept of foundation on a weak ground of embankments to the bridge over the Parsęta 

River dr inż. Tomasz Kozłowski drugi S2 KBI zarezerwowany

98
Koncepcja posadowienia nasypu drogowego na podłożu słabonośnym na wybranym odcinku drogi 

ekspresowej S6

The conception of the foundation of a road embankment on a weakened ground on the selected 

section of the S6 expressway dr inż. Tomasz Kozłowski drugi S2 KBI zarezerwowany

99
Koncepcja zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianki szczelnej przy wykorzystaniu kilku metod 

obliczeniowych

The conception of protection of the excavation by sheet pile wall using several calculation 

methods dr inż. Tomasz Kozłowski drugi S2 KBI/TOB

100 Koncepcja posadowienia budynku gospodarstwa rolnego w Chrapowie koło Pełczyc The concept of the foundation of a farm building in Chrapów near Pełczyce dr Cyprian Seul pierwszy N1 KBI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019
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101
Koncepcja posadowienia silosów na paszę dla zwierząt w miejscowości Tucze k. Dobrej 

Nowogardzkiej

The concept of setting silos for animal feed in Tucze near Dobra Nowogardzka
dr Cyprian Seul pierwszy N1 KBI

102 Koncepcja posadowienia silosów na zboże w miejscowości Paszęcin koło Rąbina The concept of the foundation of silos for grain in Pszęcin near Rąbino dr Cyprian Seul pierwszy N1 KBI

103 Koncepcja posadowienia zadaszenia lodowiska w Szczecinie przy ul. Botanicznej The concept of the foundation of the ice ring in Szczecin at Botaniczna Street dr Cyprian Seul pierwszy N1 KBI

104 Analiza obliczeniowa metod określania stateczności skarpy Computational analysis of slope stability calculation methods dr inż. Grzegorz Szmechel pierwszy N1 KBI

105 Analiza wpływu wykonania wysokiego nasypu na pobliskie obiekty Analysis of the influence of high embankment on nearby objects dr inż. Grzegorz Szmechel drugi S2 KBI

106 Projekt koncepcyjny posadowienia budynku wielorodzinnego w Stargardzie The conceptual project of foundation for multifamily house in Stargard dr inż. Grzegorz Szmechel drugi S2 KBI/TOB

107 Projekt techniczny falochronu osłonowego na wodach morskich Technical project of front breakwater on sea waters dr inż. Grzegorz Szmechel drugi S2 KBI

108 Projekt techniczny fundamentu blokowego frezarki CNC na gruntach słabych Technical project of slab foundation for CNC machine dr inż. Grzegorz Szmechel drugi S2 KBI zarezerwowany

109
Projekt techniczny posadowienia pawilonu handlowego w złożonych warunkach geotechnicznych Technical project of foundation for supermarket in complex ground conditions

dr inż. Grzegorz Szmechel drugi S2 KBI/TOB

110 Projekt techniczny przesłony przeciw filtracyjnej w celu osłony ścian fundamentowych Technical project of sealing wall for secure foundation walls dr inż. Grzegorz Szmechel drugi S2 KBI

111 Analiza stateczności skarpy nasypu drogowego na słabym podłożu Slope stability analysis of road embankment on a weak soil dr inż. Krzysztof Żarkiewicz pierwszy N1 KBI

112 Koncepcja projektowa zabezpieczenia wykopu w sąsiedztwie istniejącego budynku The conception of protection of excavation casing nearby the existing building dr inż. Krzysztof Żarkiewicz pierwszy N1 KBI

113
Koncepcja wzmocnienia podłoża gruntowego pod przebudowę wybranego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 650

The conceptual project of soil reinforcement for reconstruction of chosen part of voivodeship road 

no. 650 dr inż. Krzysztof Żarkiewicz pierwszy N1 KBI

114 Analiza numeryczna zabezpieczenia głębokiego wykopu w obudowie ścian szczelnych Numerical analysis of protection for deep excavation in a sheet piling casing dr inż. Krzysztof Żarkiewicz drugi S2 KBI

115
Analiza posadowienia pośredniego przyczółku mostu przez Odrę Zachodnią w Szczecinie Analysis of the deep foundation for bridge abutment on Western Odra river in Szczecin

dr inż. Krzysztof Żarkiewicz drugi S2 KBI
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Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018)

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

116 Projekt konstrukcji hali żelbetowej o powierzchni 1800 m
2
 modelowanej przestrzennie Structural design of reinforced concrete warehouse with 1800 m

2
 surface areas prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki drugi S2 TOB/KBI

117 Projekt masywnej konstrukcji dwukomorowego żelbetowego zbiornika na wodę o pojemności 12000 m
3

Design of mass dual-chamber water tank with 12000 m
3 

volume prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki drugi S2 TOB/KBI

118 Analiza skurczu betonów ultrawysokowartościowych Shrinkage analysis of ultra high performance concrete dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT drugi S2 KBI/TOB

119 Analiza właściwości betonów samozagęszczalnych z dodatkiem osadów ściekowych Analysis of properties of self-consolidating concrete with add of sludges from waste water treatment dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT drugi S2 KBI/TOB

120 Analiza właściwości mieszanek do betonów drukowanych 3D Analysis of mix properties for 3D concrete printing dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT drugi S2 KBI zarezerwowany

121 Wpływ dodatków mineralnych na ciepło twardnienia i wytrzymałość betonu Effect of mineral additions on generated heat and compressive strength dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT drugi S2 KBI/TOB

122 Wpływ składu mieszanki betonowej na czas układania warstw w druku 3D Effect of mix composition on time of pour of 3D printing concrete dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT drugi S2 KBI/TOB

123 Wpływ warunków pielęgnacji na właściwości betonów ultrawysokowartościowych Effect of curing conditions on ultra high-performance concrete dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT drugi S2 KBI/TOB

124
Adaptacja projektu konstrukcji budynku mieszkalnego pod kątem wykorzystania prefabrykowanych elementów 

żelbetowych

Adaptation of the construction project of a residential building for the use of precast concrete elements
dr inż. Jarosław Błyszko pierwszy N1 KBI zarezerwowany

125 Projekt wybranych elementów konstrukcji domu pogrzebowego Project of selected construction elements of the funeral home building dr inż. Jarosław Błyszko pierwszy N1 KBI

126
Analiza wpływu dodatku pęczniejącego i przeciwskurczowego na proces skurczu betonu Analysis of the influence of swelling and shrinkage-reducing agent (SRA) on the shrinkage process of concrete

dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

127 Doświadczalne ustalenie długości zakotwienia wybranych prętów GFRP Experimental determination of the anchorage length of selected GFRP bars dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

128
Doświadczalne ustalenie minimalnego zbrojenia betonowych elementów zginanych zbrojonych włóknem szklanym Experimental determination of the minimum reinforcement in concrete bending elements reinforced with GFRP bar

dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

129 Projekt płyty żelbetowej pod nasypem drogowy Design of reinforced concrete slab under road embankment dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

130 Projekt prostopadłościennego żelbetowego zbiornika na wodę o pojemności 700 m
3

Project of cuboid water tank with 700 m
3
 capacity dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 TOB zarezerwowany

131 Projekt żelbetowego przekrycia hali widowiskowej o rozpiętości 36 m Design of reinforced concrete roof of the sports arena with 36 meter range dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

132 Wpływ dodatku wybranych włókien na pełzanie młodego betonu ściskanego Effect of  addition of selected fibers on compressive creep of young concrete dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

133 Wpływ geometrii na zniszczenie zginanych elementów betonowych ze zbrojeniem FRP Influence of geometry on destruction of the bending  elements reinforced with FRP bars dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

134 Wpływ wybranych włókien na wytrzymałość i odkształcalność graniczną młodego betonu Effect of  addition of selected fibers on compressive strength and limit strain of young concrete dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

135 Projekt elementów konstrukcji budynku biblioteki Project of structural elements for the library building dr inż. Piotr Freidenberg drugi S2 KBI/TOB

136 Projekt elementów konstrukcji magazynu biblioteki Project of structural elements for the storehouse of the library dr inż. Piotr Freidenberg drugi S2 KBI/TOB

137 Projekt elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego Project of structural elements for the residential building dr inż. Piotr Freidenberg drugi S2 KBI/TOB

138 Projekt elementów konstrukcyjnych budynku o charakterze biurowym Project of structural elements for the office building dr inż. Piotr Freidenberg drugi S2 KBI/TOB

139 Projekt elementów konstrukcyjnych budynku parkingu Project of structural elements for the parking building dr inż. Piotr Freidenberg drugi S2 KBI zarezerwowany

140 Projekt elementów konstrukcyjnych garażu podziemnego w budynku mieszkalnym Project of structural elements for the underground garage in the residential building dr inż. Piotr Freidenberg drugi S2 KBI/TOB

141 Projekt zbiornika podziemnego na wodę pitną o pojemności 1500 m
3

Project of the underground water tank of capacity 1500 m
3 dr inż. Piotr Freidenberg drugi S2 KBI/TOB

142 Projekt elementów konstrukcji budynku mieszkalnego w Szczecinie Project of selected structural elements of the residential building in Szczecin dr inż. Leszek Stachecki pierwszy N1 KBI

143 Projekt elementów konstrukcji budynku sali sportowej Project of selected structural elements of a gym dr inż. Leszek Stachecki pierwszy N1 KBI

144 Projekt elementów konstrukcji budynku szkoły podstawowej Project of selected structural elements of an elementary school building dr inż. Leszek Stachecki pierwszy N1 KBI

145 Projekt elementów konstrukcji części socjalnej budynku basenu Project of selected structural elements of social area of swimming pool arena dr inż. Leszek Stachecki pierwszy N1 KBI

146 Projekt elementów konstrukcji budynku hotelowego w Świnoujściu Project of selected structural elements of hotel building in Świnoujście dr inż. Leszek Stachecki drugi S2 KBI/TOB

147 Projekt elementów konstrukcji części basenowej budynku hotelowego w Świnoujściu Project of selected structural elements of swimming pool area in a hotel in Świnoujście dr inż. Leszek Stachecki drugi S2 KBI/TOB

148 Projekt elementów konstrukcji hali widowiskowo-sportowej Project of selected structural elements of a sports and entertainment hall dr inż. Leszek Stachecki drugi S2 KBI/TOB

149 Projekt elementów konstrukcji osadnika wstępnego oczyszczalni ścieków Project of selected structural elements of initial separator in sewage treatment plant dr inż. Leszek Stachecki drugi S2 KBI/TOB

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019
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ZDEOiZ

Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018 )

Zespół Dydaktyczny Ekonomiki Organizacji i Zarządzania w Budownictwie 

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

150
Analiza procesu planowania przedsięwzięć budowlanych za pomocą projektu organizacji robót 

wraz z harmonogramem na przykładzie wybranej inwestycji

Analysis of planning process of construction projects through the project of work organization 

along with the schedule on the example of the selected investment dr inż. Krystyna Araszkiewicz pierwszy N1 KBI zarezerwowany

151
Analiza wpływu warunków atmosferycznych oraz pory roku na przebieg robót i zmiany kosztów 

przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie

Analysis of the impact of weather conditions and the season on the course of works and changes 

in the cost of a construction project on a selected example dr inż. Krystyna Araszkiewicz pierwszy N1 KBI zarezerwowany

152
Analiza czasowo-kosztowa w aspekcie rozwiązań technologiczno-materiałowych na przykładzie 

wybranego obiektu

Time and cost analysis in the aspect of technological and material solutions based on selected 

example dr inż. Magdalena Bochenek pierwszy N1 KBI

153
Analiza i kontrola harmonogramu wraz z oceną czynników wpływających na opóźnienie terminu 

zakończenia inwestycji na przykładzie budowy hotelu

Analysis and control of the schedule along with the assessment of factors affecting the delay of 

the completion date based on hotel investment
dr inż. Magdalena Bochenek pierwszy N1 KBI zarezerwowany

154
Analiza kosztów adaptacji domu jednorodzinnego do standardu pasywnego na przykładzie 

wybranego projektu

Analysis of costs of adaptation of a single-family building to the passive standard based on 

selected example dr inż. Magdalena Bochenek pierwszy N1 KBI zarezerwowany

155 Analiza kosztów i technologii wykonania termomodernizacji budynku wielorodzinnego Analysis of cost and technology of thermomodernization of multi-family building dr inż. Magdalena Bochenek pierwszy N1 KBI zarezerwowany

156
Analiza kryteriów oceny ofert w procedurach przetargowych na roboty budowlane w trzech 

wybranych krajach Unii Europejskiej

Criteria analysis of bid assessment in tender procedures within building projects in three selected 

EU countries dr inż. Magdalena Bochenek pierwszy N1 KBI zarezerwowany

157 Analiza kryteriów wykonania i procedury odbioru robót remontowych Analysis of criteria of execution and handover procedures of renovation works dr inż. Magdalena Bochenek pierwszy N1 KBI zarezerwowany

158
Projekt technologii i organizacji robót budowlanych na przykładzie wybranej inwestycji drogowej The project of technology and organization of a construction work based on the example of the 

selected road investment dr inż. Magdalena Bochenek pierwszy N1 KBI zarezerwowany

159
Analiza kontroli kosztów budowy metodą wartości wypracowanej na przykładzie wybranego 

obiektu

Cost controlling analysis using the earned value method based on a selected project
dr inż. Magdalena Bochenek drugi S2 TOB zarezerwowany

160
Zarządzanie projektem za pomocą metody wartości wypracowanej z wykorzystaniem podejścia 

Agile

Project management using the earned value method and the Agile approach
dr inż. Magdalena Bochenek drugi S2 TOB

161
Analiza porównawcza czasu realizacji robót budowlanych dla wybranego przedsięwzięcia 

budowlanego z uwzględnieniem różnych rozwiązań technologicznych

Comparative analysis of the execution time of construction works for a selected construction 

project including different technological solutions dr inż. Agnieszka Siewiera pierwszy N1 KBI

162 Kalkulacja kosztów robót budowlanych na przykładzie wybranej inwestycji Costs calculation of construction works on the example of the selected investment dr inż. Agnieszka Siewiera pierwszy N1 KBI

163
Opracowanie projektu technologii i organizacji robót na przykładzie wybranej inwestycji Project of a technology and work organization on the example of a selected construction 

investment dr inż. Agnieszka Siewiera pierwszy N1 KBI

164
Plan zarządzania ryzykiem technicznym projektu dla wybranego przedsięwzięcia budowalnego Plan of the technical risk management for the selected construction project

dr inż. Agnieszka Siewiera pierwszy N1 KBI

165
Analiza efektywności wybranego projektu budowlanego wraz z wykonaniem analizy wrażliwości i 

scenariuszy 

Efficiency analysis of the selected construction project along with the sensitivity analysis and 

scenarios dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

166
Analiza opłacalności inwestycji z uwzględnieniem metod dyskontowych dla wybranego 

przedsięwzięcia budowlanego

Profitability analysis of the investment including discounting methods for the selected construction 

project dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

167
Analiza porównawcza efektywności form realizacji inwestycji budowlanych i rozliczania kontraktu 

na wybranych przykładach z uwzględnieniem ryzyka

Comparative analysis of the effectiveness of forms of construction investment implementation and 

contract settlement on selected examples, including risk dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

168 Optymalizacja procesu produkcji budowlanej na przykładzie wybranego obiektu Optimization of the building production process on the example of the selected object dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

169
Plan zarządzania czasem i kosztami dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego z 

wyznaczeniem ścieżki krytycznej

Time and cost management plan for a selected construction project with a critical path
dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

170
Porównanie metod wyceny kosztów realizacji wybranego obiektu budowlanego w procesie 

inwestycyjnym – wartość planowana a wycena robót dodatkowych

Comparison of the methods for the construction costs valuation of the selected building in the 

investment process - the planned value and the valuation of extras works dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

171
Porównanie systemu zamówień publicznych na roboty budowlane oraz form realizacji kontraktów 

w Polsce i wybranych krajach

Comparison of the public procurement system for construction works and forms of contract 

implementation in Poland and selected countries dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

172
Projekt dokumentacji przetargowej wraz z opracowaniem warunków kontraktowych dla wybranego 

obiektu budowlanego

Project of tender specification along with the contract conditions for the selected building object
dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

173
Wpływ zmian projektowych na wynik końcowy kontraktu budowlanego: analiza kosztów, czasu i 

jakości

The impact of design changes on the final result of a construction contract: an analysis of costs, 

time and quality dr inż. Agnieszka Siewiera drugi S2 TOB

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019
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ZDKM

Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018)

Zespół Dydaktyczny Konstrukcji Metalowych

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

174 Projekt koncepcyjny konstrukcji zadaszenia parkingu przy hipermarkecie Conceptual design of a roof over a supermarket parking dr inż. Małgorzata Abramowicz pierwszy N1 KBI

175 Projekt koncepcyjny przekrycia prostoliniowego odcinka trybuny stadionu sportowego Conceptual design of a straight stand roof at the stadium dr inż. Małgorzata Abramowicz pierwszy N1 KBI

176
Projekt koncepcyjny hali stalowej dwunawowej z transportem podpartym i podwieszonym Conceptual design of a steel construction of a two nave hall with EOT and suspended crane 

dr inż. Małgorzata Abramowicz drugi S2 KBI/TOB

177 Projekt koncepcyjny podwieszonej kładki dla pieszych nad ulicą Struga Conceptual design of suspended footbridge over Struga street dr inż. Małgorzata Abramowicz drugi S2 KBI zarezerwowany

178 Projekt koncepcyjny zbiornika na wieży Conceptual design of the tower tank dr inż. Małgorzata Abramowicz drugi S2 KBI/TOB

179 Analiza pracy stalowej konstrukcji szkieletowej z lat trzydziestych XX w. Analysis of the work of the skeleton steel structure from the thirties of the 20th century dr inż. Wiesław Paczkowski pierwszy N1 KBI zarezerwowany

180
Projekt koncepcyjny konstrukcji zadaszenia parkingu przy hipermarkecie w wybranej lokalizacji Conceptual design of a roof over a supermarket parking at given location

dr inż. Wiesław Paczkowski pierwszy N1 KBI

181 Projekt koncepcyjny modułu wspornikowego przekrycia trybuny stadionu na łuku widowni Conceptual design of a cantilever roof segment over an arch part of a stand dr inż. Wiesław Paczkowski pierwszy N1 KBI

182
Projekt koncepcyjny przekrycia prostoliniowego odcinka trybuny sportowej stadionu niskiej klasy 

rozgrywkowej 

Conceptual design of a straight stand roof for stadium of a low competition class 
dr inż. Wiesław Paczkowski pierwszy N1 KBI

183 Projekt koncepcyjny przekrycia stanowisk tankowania na stacji benzynowej Conceptual design of a roofing over petrol station dr inż. Wiesław Paczkowski pierwszy N1 KBI

184 Projekt słupa wsporczego dwutorowej linii energetycznej 110 kV A design of a double track 110 kV overhead electrical line pylon dr inż. Wiesław Paczkowski pierwszy N1 KBI

185 Projekt konstrukcyjny teleskopowego masztu wsporczego GSM o wysokości 80 m A design of a telescopic GSM mast 80 m high dr inż. Wiesław Paczkowski drugi S2 KBI/TOB

186 Projekt stalowej konstrukcji nośnej dachu neogotyckiej kaplicy cmentarnej A design of a steel structure of neo-Gothic graveyard chapel roof dr inż. Wiesław Paczkowski drugi S2 KBI/TOB

187 Projekt stalowej wieży telekomunikacyjnej A design of a steel telecommunication tower dr inż. Wiesław Paczkowski drugi S2 KBI/TOB

188 Analiza wytężenia konstrukcji wsporczej pod rurociągi zlokalizowanej w elektrowni Dolna Odra Analyses of a Supporting Structural for the pipelines localized in Power Plant dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko pierwszy N1 KBI zarezerwowany

189 Projekt koncepcyjny konstrukcji stalowej pawilonu handlowego Conceptual design of a shopping pavilion steel structure dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko pierwszy N1 KBI

190 Projekt koncepcyjny stalowej hali przemysłowej z transportem podpartym Conceptual design of a steel hall structure with EOT cranes dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko pierwszy N1 KBI

191 Projekt koncepcyjny baterii zbiorników pionowo cylindrycznych na produkty ropopochodne Conceptual design of the vertical cylindrical tanks battery for petroleum products dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi S2 KBI zarezerwowany

192 Projekt koncepcyjny podwieszonej kładki dla pieszych Conceptual design of the suspended footbridge dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi S2 KBI/TOB

193 Projekt koncepcyjny przekrycia pawilonu handlowego do 1000 m
2

Conceptual design of a steel structure shopping pavilion roof up to 1000 m
2 dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi S2 KBI/TOB

194 Projekt konstrukcyjny rusztowania budynku wysokiego Construction project of the high building scaffolding dr inż. Piotr Popiel pierwszy N1 KBI zarezerwowany
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ZDMB

Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne

Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne i specjalność S1 IE-OiZwB

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2018)

Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli

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

kształcenia 
Specjalność Status tematu

195 Analiza nośności ramy stalowej z losowymi parametrami obciążeń Ultimate strength analysis of a steel frame with random loads dr inż. Aleksander Badower drugi S2 KBI/TOB

196
Analiza nośności ściskanych słupów stalowych o przekrojach cienkościennych z losowymi 

imperfekcjami geometrii

Ultimate strength analysis of thin-walled compressed columns with random geometrical 

imperfections dr inż. Aleksander Badower drugi S2 KBI/TOB

197 Opracowanie koncepcji konstrukcyjnej przekrycia strukturalnego hali wystawowej Elaboration of the structural concept of the spatial truss cover of the exhibition hall dr inż. Agata Maryniak drugi S2 KBI/TOB

198 Studium projektowe przestrzennej konstrukcji obiektu handlowo-usługowego Design study of spatial structure of the building trade and service dr inż. Agata Maryniak drugi S2 KBI/TOB

199 Analiza porównawcza dwóch przestrzennych modeli numerycznych hali stalowej Comparison analysis of two 3D numerical models of a steel hall dr inż. Ewa Silicka drugi S2 KBI/TOB

200 Studium projektowe konstrukcji stalowego cylindrycznego zbiornika na paliwa ciekłe Design study of a steel cylindrical tank for liquid fuel dr inż. Ewa Silicka drugi S2 KBI/TOB

201 Studium projektowe konstrukcji masztu antenowego o wysokości 150 m Design study of construction of an antenna mast of 150 m height dr inż. Adrian Silicki drugi S2 KBI/TOB

202 Studium projektowe konstrukcji słupa wsporczego linii energetycznej Design study of construction of an energetic line pylon dr inż. Adrian Silicki drugi S2 KBI/TOB

203 Studium symulacji przebiegu zniszczenia wieży stalowej Study of simulation of a steel tower collapse dr inż. Adrian Silicki drugi S2 KBI/TOB

204
Badania doświadczalne profili z polimerowych kompozytów wytworzonych metodą przeciągania 

włókna

Composite profiles made in the pultrusion process in experimental study
dr inż. Piotr Szewczyk pierwszy N1 KBI zarezerwowany

205
Badania doświadczalne wpływu naprężeń wstępnych na wartość pozostających odkształceń 

spawalniczych

Initial load level influence on residual welding stress in experimental study
dr inż. Piotr Szewczyk drugi S2 KBI/TOB

206
Badania doświadczalne wpływu prędkości obciążenia na wytrzymałość i odkształcalność betonu Load speed influence on strength and strains of concrete in experimental study

dr inż. Piotr Szewczyk drugi S2 KBI/TOB

207 Badania doświadczalne zachowania betonu w zakresie zakrytycznym Softening behaviour of concrete in experimental study dr inż. Piotr Szewczyk drugi S2 KBI/TOB

208 Analiza dynamiczna na wybranych przykładach konstrukcji prętowych Dynamic analysis on selected examples of bar structures dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI/TOB

209 Analiza dynamiczna układów konstrukcyjnych o wielu stopniach swobody Dynamical analysis of structural systems with many degrees of freedom dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI/TOB

210
Opracowanie koncepcji konstrukcyjnej przekrycia strukturalnego hali widowiskowo-sportowej o 

wymiarach 100x140 m

Elaboration of the structural concept of the spatial truss cover of the sports hall with 100x140 

metres dimension dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI/TOB

211
Studium statyczno-wytrzymałościowe przekrycia strukturalnego hali widowiskowo-sportowej w 

zależności od rozpiętości

Static and strength study of the spatial truss cover of the sports hall depending on the span
dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI/TOB
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