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

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31.03.2020)
Katedra Budownictwa Ogólnego

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

1 Opracowanie biznesplanu dla wybranej inwestycji budowlanej wraz z kosztorysem i harmonogramem 
rzeczowo - finansowym 

Development of a business plan for a selected construction project together with a cost estimate and a 
material and financial schedule dr inż. Krystyna Araszkiewicz S2    TOB zarezerwowany

2 Opracowanie dokumentacji przetargowej dla wybranej inwestycji budowlanej – analiza uwarunkowań 
przetargów z prekwalifikacją Wykonawców wg wytycznych Banku Światowego 

Development of tender documentation for a selected construction project - analysis of tender conditions 
with pre-qualification of Contractors according to the World Bank guidelines dr inż. Krystyna Araszkiewicz S2    ICM zarezerwowany

3 Optymalizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na przykładzie wybranej inwestycji budowlanej Optimization of material and financial schedule on the example of a selected construction project dr inż. Krystyna Araszkiewicz S2    TOB zarezerwowany

4 Wykorzystanie technik cyfrowych i modelowania BIM w planowaniu inwestycji budowlanych na 
przykładzie kosztorysowania i opracowania harmonogramu rzeczowego wybranej inwestycji budowlanej

Use of digital techniques and BIM modelling in planning construction investments on the example of cost 
estimation and preparation of material schedule of a selected construction investment dr inż. Krystyna Araszkiewicz S2    TOB zarezerwowany

5 Zarządzanie zmianą w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej z wykorzystaniem 
metody BIM na wybranym przykładzie

Change management in the process of preparation and execution of a construction project using the BIM 
method on a selected example dr inż. Krystyna Araszkiewicz S2    TOB zarezerwowany

6 Znaczenie budownictwa w procesie zarządzania kryzysem humanitarnym - analiza wybranego przykładu Importance of civil engineering in humanitarian crises management - analysis of a selected example dr inż. Krystyna Araszkiewicz S2    ICM zarezerwowany

7 Analiza wpływu inteligentnego budownictwa na efektywne zarządzanie odpadami na każdym etapie cyklu 
życia projektu

Analysis of the smart construction impact on effective waste management at each stage of the project life 
cycle dr inż. Magdalena Bochenek S2    ICM zarezerwowany

8 Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem wybranych metod Risk management in construction projects using selected methods dr inż. Magdalena Bochenek S2    ICM zarezerwowany
9 Zastosowanie odpowiedniej metody zarządzania projektem - studium przypadku Application of an appropriate project management method – a case study dr inż. Magdalena Bochenek S2    ICM zarezerwowany
10 Projekt budynku użyteczności publicznej w technologii murowanej Project of a public building in a masonry technology dr inż. Małgorzata Lange N1 KBI
11 Projekt domu jednorodzinnego w technologii HBE Project of a detached house in HBE technology dr inż. Małgorzata Lange N1 KBI zarezerwowany
12 Projekt dwukondygnacyjnego budynku usługowo-biurowego Project of two-storey commercial building dr inż. Małgorzata Lange N1 KBI
13 Projekt parterowego osiedlowego obiektu handlowo-usługowego Project of one-storey community commercial-service object dr inż. Małgorzata Lange N1 KBI
14 Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu budowlanego ze zmianą funkcji użytkowania Project of modernization and extension of a building with a change of use dr inż. Małgorzata Lange N1 KBI
15 Projekt warsztatu samochodowego z zapleczem socjalno-biurowym Project of a car workshop with social and office facilities dr inż. Małgorzata Lange N1 KBI
16 Analiza pracy konstrukcji sklepień ceglanych Analysis of the structural behaviour of masonry vaults construction dr inż. Rafał Nowak S2 KBI / TOB
17 Analiza pracy konstrukcji schodów ceglanych Analysis of masonry stair structure performance dr inż. Rafał Nowak S2 KBI / TOB
18 Analiza pracy ścian murowych w zakresie plastycznym Analysis of non-linear state for masonry walls dr inż. Rafał Nowak S2 KBI / TOB

19 Analiza czasu i czynników opóźnień realizacji wybranego przedsięwzięcia budowlanego na podstawie 
harmonogramu

Analysis of time and delay factors for the implementation of the selected construction project based on a 
schedule dr inż. Agnieszka Siewiera S2 TOB

20 Analiza kosztów robót budowlanych wybranej inwestycji na podstawie opracowanego kosztorysu 
Analysis of costs of construction works of the selected investment on the basis of the prepared cost 
estimate dr inż. Agnieszka Siewiera S2 TOB zarezerwowany

21 Analiza porównawcza efektywności wybranych sposobów realizacji inwestycji budowlanych i rozliczania 
kontraktu na wybranych przykładach z uwzględnieniem ryzyka

Comparative analysis of the effectiveness of selected methods of construction investment execution and 
contract settlement on selected examples taking into account risk dr inż. Agnieszka Siewiera S2 TOB zarezerwowany

22 Ocena opłacalności projektu i jego ryzyka na przykładzie wybranej inwestycji budowlanej Evaluation of project profitability and risk on the example of a selected construction project dr inż. Agnieszka Siewiera S2 TOB

23 Projekt rewitalizacji elementów architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu budowlanego wraz z kalkulacją 
kosztów na przykładzie wybranego przedsięwzięcia

Project of revitalization of architectural-construction elements of a building structure together with 
calculation of costs on the example of a selected project dr inż. Agnieszka Siewiera N1 KBI zarezerwowany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021



Prodziekan dr inż. Teresa Rucińska – studia stacjonarne S1, S2
Prodziekan dr inż. Andrzej Pozlewicz – studia niestacjonarne, specjalność S1 IE-OiZwB, Civil Engineering S2

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31 marca 2020)

Katedra Budownicwa Wodnego

L.p. Temat pracy dyplomowej Temat pracy dyplomowej w języku angielskim Prowadzący pracę Poziom 
kształcenia  Specjalność Imię i nazwisko 

dyplomanta
24 Koncepcja kanalizacji wybranego odcinka rzeki Odry Concept of canalization of a selected section of Odra river dr inż. Robert Mańko drugi S2 TOB zarezerwowany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021



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

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31.03.2020)
Katedra Dróg i Mostów

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

25 Projekt koncepcyjny woonerf na podstawie zagranicznych i polskich wytycznych Preliminary design of a woonerf based on foreign and Polish guidelines prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk drugi S2 TOB zarezerwowany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021



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

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31.03.2020)
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

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

26 Ocena cieplno-wilgotnościowa ścian zewnętrznych poddanych termomodernizacji w dostosowaniu 
do aktualnych wymagań

Hygro-thermal assessment of thermo-modernized external walls after adjustment to current 
regulations prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska pierwszy N1 TOB/KBI

27 Ocena izoterm sorpcji w przypadku betonów na kruszywie keramzytowym Evaluation of moisture sorption isotherms in case of concretes with expanded clay aggregate prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska drugi S2 TOB/KBI
28 Ocena izoterm sorpcji w przypadku betonów na kruszywie popiołoporytowym Evaluation of moisture sorption isotherms in case of concretse with sintered fly ash aggregate prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska drugi S2 TOB/KBI
29 Analiza charakterystyki porów powietrznych betonów napowietrzanych Analysis of the pore characteristics in hardened concrete dr inz. Teresa Rucińska drugi S2 KBI zarezerwowany
30 Analiza właściwości betonów poddanych oddziaływaniu chlorku sodu Analysis of the properties in hardened concrete exposed to sodium chloride dr inz. Teresa Rucińska drugi S2 TOB zarezerwowany
31 Analiza właściwości betonów poddanych oddziaływaniu siarczanu sodu Analysis of the properties in hardened concrete exposed to sodium sulphate dr inz. Teresa Rucińska drugi S2 TOB zarezerwowany

32 Analiza koncepcji rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i instalacyjnych zmierzających do 
osiągnięcia standardu pasywnego w wybranym budynku mieszkalnym

Analysis of the concept of material-construction and installation solutions aimed at achieving a 
passive standard in a selected residential building dr inż. Agata Stolarska drugi S2 TOB zarezerwowany

33 Badania i analiza izoterm sorpcji wybranych materiałów budowlanych Sorption assessment of selected building materials dr inż. Agata Stolarska drugi S2 TOB zarezerwowany

34 Analiza bilansu cieplnego budynku wykonywanego z zastosowaniem oprogramowania WUFI Plus
Analysis of building's energy balance performed using WUFI Plus software

dr inż. Jarosław Strzałkowski drugi S2 TOB/KBI

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021



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

(data ogłoszenia tematów w Internecie: 31.03.2020)
Katedra Geotechniki

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

35 Projekt posadowienia drogi S6 w rejonie Koszalina w warunkach niekorzystnych migracji wód 
gruntowych Project of foundation of road S6 close to Koszalin in case of uncontrolled groundwater migration prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI/TOB

36 Projekt wzmocnienia gruntu pod budowę budynku użyteczności publicznej na Wyspie Grodzkiej Project of soil reinforcement to build up a communal building at Wyspa Grodzka prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI/TOB

37 Projekt wzmocnienia gruntu pod drogę tranzytową na Ostrowie Grabowskim Project of soil reinforcement to build up a transit road at Ostrów Grabowski prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI/TOB
38 Projekt wzmocnienia gruntu pod halę magazynową na Ostrowie Grabowskim Project of soil reinforcement to errect storage hall at Ostrów Grabowski prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI/TOB
39 Projekt wzmocnienia skarpy drogi przy pomocy gabionów w zabudowie miejskiej Project of road slope reinforcement using gabions in city area prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer pierwszy N1 KBI/TOB
40 Projekt estakady drogowej Nowe Warpno-Świnoujście przez Zalew Szczeciński Project of the lake bridge Nowe Warpno-Świnoujście over Zalew Szczeciński prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI/TOB
41 Projekt falochronu osłonowego dla portu handlowego w Świnoujściu Project of the outer wavebreaker for the Trade Harbor Świnoujście prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI/TOB
42 Projekt posadowienia domu wielorodzinnego na skarpie w Szczecinie Project of the foundation multistorey house on a slope area in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 KBI/TOB

43 Projekt posadowienia wysokiego budynku w zabudowie miejskiej w Szczecinie na skarpie na 
Warszewie

Project of foundation of high apartment building in the urban development area in Szczecin at  
Warszewo slope prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 TOB/KBI

44 Projekt wzmocnienia skarp nowobudowanej drogi z wykorzystaniem gabionów Project of slope reinforcement at a new road using gabions prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi S2 TOB/KBI
45 Analiza parametrów torfu z obszaru brzegowego Odry Analysis of peat parameters from the Oder riverbank area dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI/TOB
46 Analiza posadowienia budynku mieszkalnego w Bobolinie Analysis of foundation of a dwelling house in Bobolin dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI/TOB
47 Analiza posadowienia budynku mieszkalnego w Kunowie Analysis of foundation of a dwelling house in Kunowo dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI/TOB
48 Analiza posadowienia budynku mieszkalnego na studniach w Kunowie Study of building a dwelling house on a well foundation in Kunowo dr inż. Roman Bednarek pierwszy N1 KBI/TOB
49 Analiza parametrów torfu z okolic Szczecina Analysis of peat parameters from the Szczecin area dr inż. Roman Bednarek drugi S2 TOB/KBI
50 Analiza wzmocnienia nabrzeża Huk Analysis of the reinforcement of the Huk quay dr inż. Roman Bednarek drugi S2 TOB/KBI
51 Koncepcja posadowienie turbiny wiatrowej w okolicach Stargardu Wind turbine foundation concept around Stargard dr inż. Roman Bednarek drugi S2 TOB/KBI

52 Koncepcja zabezpieczenia głębokiego wykopu w części brzegowej Odry Deep excavation protection concept for the Oder riverbank area dr inż. Roman Bednarek drugi S2 TOB/KBI

53 Analiza posadowienia budynku jednorodzinnego w Dobrej przy ul. Stokrotki Analysis of the foundation of a single-family house in Dobra at Stokrotki Street dr Leszek Kaszubowski drugi S2 KBI/TOB
54 Analiza posadowienia budynku jednorodzinnego w Dobropolu koło Chociwla Analysis of the foundation of a single-family house in Dobropole near Chociwel dr Leszek Kaszubowski drugi S2 KBI/TOB
55 Analiza posadowienia budynku jednorodzinnego w Gryfinie przy ul.Armii  Krajowej  Analysis of the foundation of a single-family house in Gryfino at Armii Krajowej Street dr Leszek Kaszubowski drugi S2 KBI/TOB
56 Analiza posadowienia budynku jednorodzinnego w Gryfinie przy ul.Podlaskiej Analysis of the foundation of a single-family house in Gryfino at Podlaska Street dr Leszek Kaszubowski drugi S2 KBI/TOB
57 Analiza posadowienia budynku jednorodzinnego w Uniemyślu Analysis of the foundation of a single-family house in Uniemyśl dr Leszek Kaszubowski drugi S2 KBI/TOB

58 Koncepcje zabezpieczenia wykopu dla budowy gazociągu DN 700 przy mejscowości Sowno Trench protection concepts for the construction of the DN 700 gas pipeline near Sowno dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI/TOB

59 Projekt koncepcyjny obudowy wykopu pod budynek Teatru Polskiego w Szczecine Conceptual design of braced deep excavation for the building of Teatr Polski in Szczecin dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI/TOB

60 Projekt koncepcyjny zabezpieczenia wykopu za pomoca ścianki szczelnej przy wykorzystaniu 
kilku metod obliczeniowych

Conceptual design of an excavation protection by sheet pile wall using several calculation 
methods dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI/TOB zarezerwowany

61 Koncepcje zabezpieczenia wykopu za pomocą ścinan szczelnych i obudowy berlińskiej Conceptions of an excavation protection by sheet pile wall and soldier pile wall dr inż. Tomasz Kozłowski pierwszy N1 KBI/TOB
62 Koncepcje posadowienia gazociagu DN 700 na gruntach słabonośnych  The conception of the foundation of the gas pipeline DN 700 on soft soils dr inż. Tomasz Kozłowski drugi S2 KBI/TOB

63 Projekt koncepcyjny obudowy wykopu dla budynku z dwoma kondygnacjami podziemnymi przy 
ulicy Mazowieckiej w Szczecinie 

Conceptual design of braced deep excavation for the building with two underground floors at 
Mazowiecka Street in Szczecin dr inż. Tomasz Kozłowski drugi S2 KBI/TOB

64 Koncepcje projektowe zabezpieczenia stromej skarpy Design concepts of steep slope protection dr inż. Tomasz Kozłowski drugi S2 KBI/TOB

65
Analiza procedur projektowania geotechnicznego studni wierconych poddanych obciążeniom 
osiowym i poprzecznym Analysis of geotechnical design procedures of drilled shafts under axial and lateral load dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ICM/ES

66 Studium analityczne efektywności pracy pali w grupie z uwzględnieniem ich rozstawu Analytical study of behaviour of a pile groups foundation  incorporating spacing and efficiency 
factor dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ES/ICM zarezerwowany

67 Analiza porównawcza metod obliczeniowych nośności studni fundamentowych Comparative analysis of bearing capacity calculation methods applied for shaft foundations dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ICM

68 Studium wykonalności fundamentów płytowo - palowych w złożonych warunkach 
geotechnicznych Feasibility study of pile rafts foundations in complex geotechnical conditions dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ICM/ES

69 Koncepcja posadowienia hali magazynowej na gruntach drobnoziarnistych wysoczyzny 
morenowej w Dołujach Storage hall foundation concept on the fine-grained soil of the morain upland in Dołuje dr Cyprian Seul pierwszy N1 KBI

70 Koncepcja posadowienia wyciągu typu wakeboarding w Lubczynie Wakeboarding lift foundation concept in Lubczyna dr Cyprian Seul pierwszy N1 KBI

71 Koncepcja projektowa wzmocnienia podłoża gruntowego w celu posadowienia hali magazynowej 
i budowy infrastruktury drogowej przy ul. Południowej w Szczecinie

Conceptual project of soil reinforcement for the purposes of a warehouse foundation and 
construction of a road infrastructure at Południowa Street in Szczecin dr inż. Krzysztof Żarkiewicz pierwszy N1 KBI zarezerwowany

72 Wpływ dylatancji gruntu na wytrzymałość na ścinanie gruntów gruboziarnistych w teście ścinania 
bezpośredniego

Impact of soil dilation on the shear strength of coarse-grained soils in direct shear test
dr inż. Krzysztof Żarkiewicz drugi S2 KBI zarezerwowany

73 Analiza zabezpieczenia głębokiego wykopu, przy budowie części podziemnej budynku 
mieszkalnego przy ul. Łącznej w Szczecinie

Analysis of a deep excavation protection system during construction of underground part of 
residential building at Łączna street in Szczecin dr inż. Krzysztof Żarkiewicz drugi ICM

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021
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74 Analiza wybranych właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów wapienno-konopnych
Analysis of the selected physical and mechanical properties of lime-hemp composites

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk drugi S2 TOB/KBI

75 Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne kompozytów cementowych 
modyfikowanych odpadową stłuczką szklaną

The effect of high temperature on the mechanical properties of cement composites modified with 
waste glass cullet dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk drugi S2 TOB/KBI

76 Wpływ mączki szklanej na  właściwości zapraw cementowych we wczesnym okresie dojrzewania
The effect of glass flour on the properties of cement mortars in early maturation

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk drugi S2 TOB/KBI

77 Projekt zabezpieczeń strukturalnych i powierzchniowych żelbetowego zbiornika na paliwa 
ropopochodne

Structural and surface design of a reinforced concrete tank for petroleum fuels
dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk drugi S2 TOB/KBI

78 Projekt zabezpieczeń strukturalnych i powierzchniowych żelbetowego basenu pływackiego
Design of structural and surface protection of a reinforced concrete swimming pool

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk drugi S2 TOB/KBI

79 Projekt stropu płytowo-słupowego w budynku produkcyjnym Project of a slab-pillar ceiling in a production building dr inż. Jarosław Błyszko pierwszy N1 KBI/TOB

80
Adaptacja i optymalizacja elementów żelbetowych typowego projektu budynku jednorodzinnego Adaptation and optimization of reinforced concrete elements of a typical single-family house project

dr inż. Jarosław Błyszko pierwszy N1 KBI/TOB
81 Projekt wybranych elementów żelbetowych budynku wielorodzinnego Design of selected reinforced concrete elements of a multi-family building dr inż. Jarosław Błyszko pierwszy N1 KBI/TOB
82 Analiza statyczna i projekt przekrycia hali sportowej Static analysis and design of the sports hall covering dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 TOB zarezerwowany

83
Porównawcza analiza kosztu wykonania stropu płytowo-słupowego o konstrukcji monolitycznej i 
zespolonej

A comparative analysis of the cost of making a slab-pillar ceiling with a monolithic and composite 
structure dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

84
Wpływ wybranych modyfikatorów do betonu na dynamikę procesu wzrostu temperatury 
twardniejącego betonu

Effect of selected modifiers of concrete on the dynamics of the process of temperature increase of 
the hardening concrete dr inż. Jarosław Błyszko drugi S2 KBI/TOB

85 Projekt elementów konstrukcji budynku mieszkalnego Project of structural elements for a residential building dr inż. Norbert Olczyk pierwszy N1 KBI/TOB
86 Projekt elementów konstrukcji garażu podziemnego w budynku mieszkalnym Project of structural elements for the underground garage in a residential building dr inż. Norbert Olczyk pierwszy N1 KBI/TOB
87 Projekt elementów konstrukcji hali przemysłowej Design of elements of an industrial hall structure dr inż. Norbert Olczyk pierwszy N1 KBI/TOB
88 Projekt elementów konstrukcji obiektu użyteczności publicznej Project of structural elements for a public utility building dr inż. Norbert Olczyk pierwszy N1 KBI/TOB
89 Projekt elementów konstrukcji budynku mieszkalnego Project of structural elements for a residential building dr inż. Norbert Olczyk drugi S2 KBI/TOB

90
Analiza nośności zginanych elementów betonowych zbrojonych zbrojeniem niemetalicznym Analysis of load bearing capacity of bended concrete elements reinforced with composite rebar

dr inż. Norbert Olczyk drugi S2 KBI/TOB

91
Analiza nośności na ścinanie elementów betonowych zbrojonych zbrojeniem niemetalicznym Analysis of the shear strength of concrete elements reinforced with composite rebar

dr inż. Norbert Olczyk drugi S2 KBI/TOB

92
Analiza stanu granicznego użytkowalności elementów betonowych zbrojonych zbrojeniem 
niemetalicznym

Analysis of serviceability limit state of concrete elements reinforced with composite rebar
dr inż. Norbert Olczyk drugi S2 KBI/TOB

93
Projekt naprawy konstrukcji betonowego wiaduktu drogowego WD-5 Strożne usytuowanego nad 
drogą ekspresową S3

Project of the repair of the concrete structure of the WD-5 Strożne road viaduct located above the 
S3 expressway dr inż. Adam Zielińśki pierwszy N1 KBI zarezerwowany

94
Analiza przebiegu skurczu autogenicznego i całkowitego betonów tradycyjnych w badaniach 
laboratoryjnych i algorytmach normowych

Analysis of autogenous and total shrinkage of ordinary concretes in laboratory tests and standard 
algorithms dr inż. Adam Zielińśki drugi S2 TOB zarezerwowany

95
Ocena funkcji temperatura/wytrzymałość betonu mierzona na próbkach normowych i w badaniach 
in situ elementów obiektów offshore

Assessment of temperature/strength function of concrete measured on standard samples and in 
situ tests of offshore objects dr inż. Adam Zielińśki drugi N2 TOB zarezerwowany

96
Wpływ procentowej zawartości metakaolinu na rozwój skurczu autogenicznego zaczynów 
cementowych

Influence of the percentage of metakaolin on the development of autogenous shrinkage of cement 
pastes dr inż.Adam Zielińśki drugi S2 TOB zarezerwowany

97 Wpływ temperatury na rozwój odkształceń autogenicznych zaczynów cementowych Influence of temperature on the development of autogenous strain of cement pastes dr inż.Adam Zielińśki drugi S2 KBI zarezerwowany

98
Wpływ włókien polimerowych na ograniczenie skurczu autogenicznego zaczynów cementowych Influence of polymer fibers on reduction of autogenous shrinkage of cement pastes

dr inż. Adam Zielińśki drugi S2 TOB zarezerwowany
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99
Postępująca w czasie degradacja sztywności konstrukcji żelbetowych wskutek pęknięć jako 
proces losowy (stochastyczny): analiza istniejących danych eksperymentalnych oraz modeli 
teoretycznych

Time-progressing stiffness degradation of reinforced concrete structures due to cracks as a 
random (stochastic) process: analysis of existing experimental data and theoretical models prof. Radosław Iwankiewicz drugi S2 KBI

100
Postępująca w czasie degradacja sztywności konstrukcji żelbetowych wskutek korozji zbrojenia 
jako proces losowy (stochastyczny): analiza istniejących danych eksperymentalnych oraz modeli 
teoretycznych

Time-progressing stiffness degradation of reinforced concrete structures due to corrosion of 
reinforcement as a random (stochastic) process: analysis of existing experimental data and 
theoretical models

prof. Radosław Iwankiewicz drugi S2 KBI

101
Postępująca w czasie degradacja sztywności  żelbetowych mostów drogowych jako proces 
losowy (stochastyczny): analiza istniejących danych eksperymentalnych oraz modeli 
teoretycznych

Time-progressing stiffness degradation of reinforced concrete highway bridges as a random 
(stochastic) process: analysis of existing experimental data and theoretical models prof. Radosław Iwankiewicz drugi S2 KBI

102 Studium projektowe konstrukcji słupa wsporczego linii energetycznej Design study of an energetic line pylon dr inż. Adrian Silicki drugi S2 KBI, TOB
103 Studium symulacji przebiegu zniszczenia wieży stalowej Study of simulation of a steel tower collapse dr inż. Adrian Silicki drugi S2 KBI, TOB

104 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

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

106 Badania doświadczalne wpływu naprężęń 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

107 Opracowanie koncepcji konstrukcyjnej przekrycia strukturalnego hali wystawowej Elaboration of the structural concept of a spatial truss cover of an exhibition hall dr inż. Agata Sławińska drugi S2 KBI, TOB
108 Studium projektowe przestrzennej konstrukcji obiektu handlowo-usługowego Design study of a spatial structure of a retail and service facility dr inż. Agata Sławińska drugi S2 KBI, TOB
109 Studium projektowe konstrukcji stalowego cylindrycznego zbiornika na paliwa ciekłe Design study of a steel cylindrical container for liquid fuel dr inż. Ewa Silicka drugi S2 KBI, TOB

110 Studium projektowe przestrzennego przekrycia strukturalnego konstrukcji centrum sportowego Design study of a spatial truss cover of a sports centre structure dr inż. Ewa Silicka drugi S2 KBI, TOB

111 Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji galerii handlowej Static-strain analysis of a shopping centre structure dr inż. Ewa Silicka drugi S2 KBI, TOB
112 Projekt koncepcyjny zadaszenia budynku galerii handlowej Conceptual design of the roofing of a shopping gallery building dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI zarezerwowany

113 Wpływ wyniosłości przekrycia strukturalnego na wartości otrzymywanych sił wewnętrznych i 
przemieszczeń na wybranym przykładzie

Influence of the spatial truss cover elevation on the internal forces and displacements results on a 
selected example dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI zarezerwowany

114 Analiza statyczna i dynamiczna kładki dla pieszych na wybranym przykładzie Static and dynamic analysis of a footbridge on a selected example dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI zarezerwowany

115 Studium nad modelowaniem nowoczesnych przekryć dachowych o dużych powierzchniach, przy 
wykorzystaniu oprogramowania ARSA Study on modeling modern roofs with large areas using the ARSA software dr inż. Hanna Weber drugi S2 KBI zarezerwowany

116 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji wieży obserwacyjnej zlokalizowanej na obszarze 
górskim Static and dynamic analysis of an observation tower structure located in a mountain area dr inż. Anna Jabłonka drugi S2 KBI

117 Analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji okrągłej kładki dla pieszych znajdującej się nad 
skrzyżowaniem Static and dynamic analysis of a round footbridge structure located above an intersection dr inż. Anna Jabłonka drugi S2 KBI
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118 Projekt koncepcyjny hali widowiskowo-sportowej o konstrukcji stalowej ze stropem zespolonym Conceptual design of steel sport and entertainment hall with a steel-concrete composite floor dr inż. Małgorzata Abramowicz drugi S2 KBI zarezerwowany

119 Projekt koncepcyjny stalowej hali wystawowej o przekryciu strukturalnym Conceptual design of a steel hall with a space truss roof dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko pierwszy N1 KBI zarezerwowany

120 Projekt koncepcyjny podwieszanej kładki dla pieszych zlokalizowanej w Gdańsku Conceptual design of a suspended footbridge located in Gdańsk dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi S2 KBI zarezerwowany
121 Projekt koncepcyjny stalowego obiektu wspornikowego Conceptual design of a cantilever steel structure dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi S2 KBI zarezerwowany
122 Projekt parkingu wielopoziomowego o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej Project of steel-concrete composite construction of a multistorey car park dr hab. inż. Tomasz Wróblewski drugi S2 KBI zarezerwowany
123 Projekt wieży widokowej o konstrukcji stalowej Project of steel structure of observation tower dr hab. inż. Tomasz Wróblewski drugi S2 KBI zarezerwowany
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