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Katedra Inżynierii Środowiska

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

1
Projekt budowlany uzbrojenia terenu mieszkaniowego w wybrane sieci wodociągowo - kanalizacyjne - 
obszar 21-E

The conceptual design of necessary infrastructure (water supply and/or 
sewerage networks)  in residential area  - aera 21-E

dr inż. Sławomira Bering
N2 SIKiP zarezerwowany

2
Projekt budowlany uzbrojenia terenu mieszkaniowego w wybrane sieci wodociągowo - kanalizacyjne- 
obszar 21-F

The conceptual design of necessary infrastructure (water supply and/or 
sewerage networks)  in residential area  - aera 21-F

dr inż. Sławomira Bering
N2 SIKiP

3
Koncepcja uzbrojenia terenu zurbanizowanego w wybrane elementy sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych - obszar 21-G

The conceptual design of necessary infrastructure (water supply and/or 
sewerage networks) in residential area  - aera 21-G

dr inż. Sławomira Bering
N2 SIKiP

4
Koncepcja uzbrojenia terenu zurbanizowanego w wybrane elementy sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych - obszar 21-H

The conceptual design of necessary infrastructure (water supply and/or 
sewerage networks) in residential area  - aera 21-H

dr inż. Sławomira Bering
N2 SIKiP

5 Analiza  gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi i budowlanymi w wybranej gminie 
województwa zachodniopomorskiego - gmina Choszczno"

Analysis of municipal, industrial and construction waste management in the 
chosen commune of the West Pomeranian Voivodeship - Choszczno 

commune
dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT N2

SIKiP zarezerwowany

6 Projekt instalacji wewnętrznych w budynku wielokondygnacyjnym z wykorzystaniem wody deszczowej
The project of internal installations in multi-storey building with rain water 
reuse dr inż. Krzysztof Tarnowski N2 SIKiP

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa

7 Projekt instalacji wewnętrznych wraz z przyłączami dla budynku wielorodzinnego Project of internal installations with networks service lines for the apartment 
building

dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, 
prof. ZUT N2 SIKiP zarezerwowany

8 Projekt instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz świadectwo charakterystyki energetycznej dla 
wybranego budynku

Project of central heating system and heat source as well as energy 
performance certificate for selected building

dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, 
prof. ZUT N2 SIKiP zarezerwowany

9 Projekt gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia wraz z przyłączami oraz instalacją gazową dla 
budynku i kotłowni

Project of a medium pressure distribution gas pipeline with connections and 
gas installation for the boiler room and the building prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik N2 SIKiP zarezerwowany

10 Projekt sieci gazowej oraz przyłączy w terenie zabudowanym w województwie zachodniopomorskim i 
instalacji w wybranym obiekcie

Project of a gas network with connections in built-up areas in the West 
Pomeranian Voivodeship and gas installation in a selected building prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik N2 SIKiP zarezerwowany

11 Projekt gazyfikacji osiedla mieszkaniowego w Trzęsaczu Project of gasification for a housing estate in Trzęsacz prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik N2 SIKiP zarezerwowany
12 Projekt instalacji gazów medycznych w obiekcie szpitalnym Project of a medical gas installations in a hospital dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

13 Projekt wybranych instalacji wewnętrznych oraz węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego Project of selected internal installations and district heating substation for the 
residential building dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

14 Odzysk ciepła z budynku inwentarskiego na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego - projekt wraz 
z analią opłacalności

Heat recovery from a livestock building for a residential building heating - a 
project with a profitability analysis dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

15 Projekt wybranych instalacji wewnętrznych oraz źródła ciepła w wybranym obiekcie Project of selected internal installations and heat source for a selected 
building dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska N2 SIKiP zarezerwowany

16 Projekt wentylacji pomieszczenia laboaratorium chemicznego Project of ventilation for a chemical laboratory room dr inż. Ewa Figiel N2 SIKIP

17 Wentylacja mechaniczna w budynku wielorodzinnym- projekt i analiza porównawcza systemów 
centralnych i decentralnych

Mechanical ventilation in a multi-family building - a project and comparative 
analysis of central and decentralized systems dr inż. Ewa Figiel N2 SIKIP

18 Chłodzenie  pomieszczeń typu open space w budynku użyteczności publicznej- projekt i analiza 
techniczna 

Cooling of the open space rooms in a public utility building- a project and a 
technical analysis dr inż. Ewa Figiel N2 SIKIP zarezerwowany

19 Projekt wybranych instalacji wewnętrznych oraz układu wody lodowej dla budynku biurowego Project of selected internal installations and chilled water system for the office 
buildning dr inż. Jerzy Nejranowski N2 SIKIP

20 Projekt wybranych instalacji wewnętrznych oraz węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na osiedlu Żelechowa w Szczecinie

Project of internal installations with district heating substation for the 
apartment building on the Żelechowa estate dr inż. Jerzy Nejranowski N2 SIKIP
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