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Katedra Budownictwa Ogółnego

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

kształcenia  
Specjalność Status tematu

1 Analiza i ocena międzynarodowych systemów certyfikacji wielokryterialnych budynków wraz z 

oceną wpływu certyfikacji na wartość obiektu

Analysis and evaluation of international multi-criteria building certification systems with an 

assessment of the impact of certification on facility value
dr inż. Magdalena Bochenek drugi TOB zarezerwowany

2 Analiza procedur przetargowych w budownictwie w wybranych krajach Analysis of tender procedures in construction industry in selected countries dr inż. Magdalena Bochenek drugi ICM zarezerwowany

3 Metoda Earned Schedule jako komplementarne narzędzie do analizy realizacji projektu 

budowlanego - studium przypadku

Earned Schedule Method as a complementary tool for performance analysis of a construction 

project – case study
dr inż. Magdalena Bochenek drugi ICM zarezerwowany

4 Optymalizacja harmonogramu wraz z identyfikacją i analizą ryzyka na przykładzie wybranego 

obiektu

Schedule optimization with risk identification and analysis based on a selected example
dr inż. Magdalena Bochenek drugi TOB zarezerwowany

5 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych - studium przypadku Risk management in construction projects - case study dr inż. Magdalena Bochenek drugi ICM zarezerwowany
6 Analiza wzmocnień schodów murowych Analysis of masonry stair reinforcements dr inż. Rafał Nowak drugi KBI/TOB
7 Analiza wzmocnień sklepień murowych Analysis of masonry vaults reinforcements dr inż. Rafał Nowak drugi KBI/TOB

8 Analiza dynamiki cen w sektorze budowlanym oraz kształtowania się popytu i podaży na rynku 

inwestycji w latach 2010-2020

Analysis of price growth in the construction sector and changes in demand and supply in the 

investment market in 2010-2020
dr inż. Agnieszka Siewiera

drugi TOB zarezerwowany

9 Analiza porównawcza warunków kontraktowych dla robót budowlanych w Polsce i innych krajach 

Europy na wybranych przykładach

Comparative analysis of contract conditions for construction works in Poland and other European 

countries on selected examples 
dr inż. Agnieszka Siewiera

drugi TOB zarezerwowany

10 Analiza strategii w sektorze budownictwa w Jordanii i ich wpływu na społeczność Analysis of changes in strategies for the construction sector in Jordan and its impact on the 

community 
dr inż. Agnieszka Siewiera

drugi  ICM zarezerwowany

11 Analiza wpływu interesariuszy na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym na wybranych 

przykładach 

Analysis of the impact of stakeholders on construction project management on selected examples
dr inż. Agnieszka Siewiera

drugi ICM zarezerwowany

12 Analiza nośności nadproża wykonanego w technologii wytwarzania przyrostowego 3D Analysis of load bearing capacity of 3D printed lintel dr inż. Szymon Skibicki drugi KBI/TOB

13 Analiza nośności nadproża z wykorzystaniem systemu ARAMIS Analysis of load bearing capacity of lintel with ARAMIS system dr inż. Szymon Skibicki drugi KBI/TOB

14
Projekt domu jednorodzinnego o skomplikowanej geometrii z analizą rozwiązań konstrukcyjno-

materiałowych

Design of a single-family house of complex geometry with an analysis of structural and material 

solutions
dr inż. Szymon Skibicki drugi KBI zarezerwowany

15 Projekt wieży widokowej o konstrukcji drewnianej Project of observation tower with a wooden structure dr inż. Szymon Skibicki drugi KBI/TOB

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

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

kształcenia  
Specjalność Status tematu

16
Analiza oddziaływania zawilgocenia na izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych o różnej budowie

Analysis of the impact of moisture on the thermal insulation of external walls of different 

construction prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska drugi TOB zarezerwowany

17
Ocena cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych poddanych termomodernizacji w 

dostosowaniu do aktualnych wymagań
Hygro-thermal assessment of thermo-modernized external partitions after adjustment to current 

regulations 
prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska drugi KBI/TOB

18 Ocena izoterm sorpcji wilgoci w przypadku betonów lekkich Evaluation of moisture sorption isotherms in case of lightweight concretes prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska drugi KBI/TOB

19 Analiza parametrów cieplno-wilgotnościowych murowanych przegród budowlanych docieplanych 

różnymi materiałami termoizolacyjnymi

Analysis of thermal and humidity properties of brick partition walls insulated with various thermal 

insulation materials
dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT drugi KBI zarezerwowany

20 Analiza parametrów technicznych matrycy cementowej modyfikowanej sproszkowanym 

materiałem odpadowym

Analysis of the technical parameters of the cement matrices modified with powdered waste 

material
dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT drugi KBI zarezerwowany

21 Ocena skuteczności materiałów zmiennych fazowo w kształtowaniu wewnętrznych parametrów 

cieplnych pomieszczeń

Assessment of the effectiveness of phase change materials in determining the internal thermal 

parameters of rooms
dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT drugi KBI zarezerwowany

22 Ocena wariantów ocieplenia domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Podańsku, gmina 

Goleniów

Assessment of thermal insulation variants for a single-family house located in Podańsk, Goleniów 

commune
dr inż. Agata Stolarska drugi TOB zarezerwowany

23 Analiza wybranych wariantów budynku mieszkalnego w standardzie nZEB z wykorzystaniem 

symulacji komputerowych

The analysis of selected variants of a residential building in nZEB standard with use of computer 

simulations
dr inż. Jarosław Strzałkowski drugi TOB zarezerwowany

24 Ocena mikrostrukturalnych i wytrzymałościowych parametrów kompozytów cementowych z 

dodatkiem cenosfer

The assessment of microstructural and strength parameters of composites with addition of 

cenospheres
dr inż. Jarosław Strzałkowski drugi ICM zarezerwowany

25 Ocena wpływu zastosowanych okien i sposobu ich montażu na bilans cieplny budynku w 

standardzie nZEB

The assessment of the effect of the windows used and the method of their installation on the 

thermal performacne of a building in the nZEB standard
dr inż. Jarosław Strzałkowski drugi KBI zarezerwowany

26
Porównanie obliczeń bilansu cieplnego wykonanego na podstawie normy PN-EN ISO 13790 oraz 

nowej normy PN-EN ISO 52016-1 na przykładzie budynku w standardzie nZEB

Comparison ofenergy performance calculations made on the basis of PN-EN ISO 13790 and the 

new PN-EN ISO 52016-1 standard on the example of a building in the nZEB standard
dr inż. Jarosław Strzałkowski drugi KBI zarezerwowany

Katedra Geotechniki

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

kształcenia  
Specjalność Status tematu

27 Analiza możliwości posadowienia bezpośredniego drogi łączącej Wyspę Pucką z miastem 

Szczecin

Analysis of possibilities of foundation of a road connecting Wyspa Pucka with the Szczecin city prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi KBI/TOB

28 Projekt optymalizacji posadowienia na palach filara mostowego na rzece Regalicy w Szczecinie Project of optimization of foundation on piles for the bridge pillar on the Regalica River in 

Szczecin
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi KBI/TOB

29 Projekt posadowienia amfiteatru na Wyspie Puckiej w Szczecinie Project of foundation of the amphitheatre at Wyspa Pucka in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi KBI/TOB

30 Projekt posadowienia kolektora kanalizacyjnego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie Projekt of the foundation of a sewage collector at Wyspa Grodzka in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi KBI/TOB
31 Projekt posadowienia kolektora kanalizacyjnego na Wyspie Puckiej w Szczecinie Projekt of the foundation of a sewage collector at Wyspa Pucka in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer drugi KBI/TOB
32 Analiza posadowienia sali gimnastycznej w strefie krawędziowej Wzgórz Warszewskich Analysis of foundation of a gym in the edge zone of Wzgórze Warszewskie dr inż. Roman Bednarek drugi KBI/TOB
33 Analiza posadowienia wieży widokowej w Wolinie Analysis of foundation of an observation tower in Wolin dr inż. Roman Bednarek drugi KBI/TOB
34 Koncepcja posadowienia hali w Gryficach Concept of foundation of a hall in Gryfice dr inż. Roman Bednarek drugi KBI/TOB
35 Koncepcja ściany oporowej wspierającej plac składowy w Szczecinie Concept for a retaining wall supporting a storage yard in Szczecin dr inż. Roman Bednarek drugi KBI/TOB

36 Koncepcja posadowienia budynku z dwoma kondygnacjami podziemnymi na terenie Międzyodrza 

w Szczecinie 

Conception of protection of a bulding with two underground storey at Międzyodrze in Szczecin
dr inż. Tomasz Kozłowski drugi KBI/TOB

37 Projekt posadowienia stacji pchającej i zabezpieczenia wykopu komory startowej do  przewiertu 

gazociągu DN 1000 pod rzeką Pełcz

Project for the foundation of the thrust station and the protection of the starting chamber 

excavation for the DN 1000 gas pipeline drilling under the Pełcz River
dr inż. Tomasz Kozłowski drugi KBI/TOB

38 Analiza porównawcza metod projektowania posadowienia obiektu o podstawie kołowej Comparative analysis of designing methods applied to a structure foundation with circular base dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ES/ICM

39 Analiza porównawcza technologii zastosowanych w wybranych konstrukcjach podziemnych przy 

realizacji projektu Cross - Rail w Londynie

Comparative analysis of technologies used in selected underground constructions in the Cross - 

Rail Project in London 
dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ICM

40 Analiza procedur projektowania geotechnicznego studni poddanych obciążeniom osiowym i 

poprzecznym

Analysis of geotechnical design procedures of shafts under axial and lateral loads
dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ES/ICM

41 Studium analityczne wybranych rozwiązań technologicznych zastosowanych przy budowie tunelu 

Thames Tideway

Analytical study of selected technological solutions for the construction of the Thames Tideway 

Tunnel
dr inż. Andrzej Pozlewicz drugi ICM

42 Ocena nośności fundamentu palowego na podstawie sondowania CPTu Assessment of the pile foundation load capacity based on CPTu sounding dr inż. Krzysztof Żarkiewicz drugi ICM/KBI/TOB

43 Ocena wpływu drążenia tunelu metodą TBM na istniejące obiekty budowlane Assessment of the TBM tunnelling impact on the existing building structures dr inż. Krzysztof Żarkiewicz drugi ICM/KBI

44 Studium porównawcze technologii wykonania pionowych szacht przy zabezpieczaniu głębokich 

wykopów

Comparative study of vertical shafts technologies in deep excavations
dr inż. Krzysztof Żarkiewicz drugi ICM/KBI

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

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

kształcenia  
Specjalność Status tematu

45
Analiza wybranych właściwości betonów cementowo-wapiennych z dodatkiem włókien konopnych Analysis of selected properties of cement-lime concrete with addition of hemp fibers

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

46 Analiza wybranych właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem stłuczki szklanej Analysis of selected properties of cement composites with addition of waste glass prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk drugi KBI/TOB

47 Projekt cylindrycznego zbiornika żelbetowego na wodę pitną o pojemności 1500 m
3

Construction project of a 1500 m
3
 reinforced concrete cylindrical tank for drinking water prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki drugi KBI

48
Projekt prostokątnego dwukomorowego zbiornika żelbetowego o pojemności 6000 m

3 Construction project of a two-chamber rectangular reinforced concrete tank with a volume of 6000 

m
3 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki drugi KBI

49 Technologia betonowania płyty fundamentowej komina energetycznego o średnicy 30 m Process design of a foundation slab for power plant chimney with a diameter of 30 m prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki drugi TOB

50
Analiza porównawcza pełzania i zarysowania zginanych elementów zbrojonych stalą i GFRP Comparative analysis of creep and cracking of bending elements reinforced with steel and GFRP

dr inż. Jarosław Błyszko drugi  KBI/TOB

51
Analiza wpływu wybranych dodatków mineralnych na szybkość hydratacji betonu w warunkach 

adiabatycznych

Analysis of the influence of selected mineral additives on the rate of concrete hydration under 

adiabatic conditions
dr inż. Jarosław Błyszko drugi  KBI/TOB

52
Projekt konstrukcji wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z wykorzystaniem murów 

skrępowanych z elementów silikatowych

Design of the construction of a multi-storey residential building with use of bounded walls with 

silicate elements
dr inż. Jarosław Błyszko drugi  KBI/TOB

53
Analiza wpływu domieszek przyspieszających wiązanie na tempo przyrostu wytrzymałości betonu 

w obecności domieszek silnie upłynniających 

Analysis of the influence of accelerating admixtures on the rate of concrete strength development 

in the presence of super plasticizing admixtures
dr inż. Piotr Brzozowski drugi KBI/TOB  ES/ICM

54 Analiza wpływu stłuczki szklanej na wybrane właściwości zapraw cementowych Analysis of the influence of cullet on selected properties of cement mortars dr inż. Piotr Brzozowski drugi KBI/TOB  ES/ICM

55 Projekt ochrony powierzchniowej i strukturalnej otwartego zbiornika na wodę Surface and structural protection design of an open water tank dr inż. Piotr Brzozowski drugi KBI/TOB  ES/ICM

56 Projekt remontu osadników wtórnych oczyszczalni ścieków Renovation project for secondary settling tanks of a sewage treatment plant dr inż. Piotr Brzozowski drugi KBI/TOB  ES/ICM

57
Wpływ procentowej zawartości diatomitu na ograniczenie skurczu autogenicznego zaczynów 

cementowych

Influence of diatomite on the restreined of autogenous shrinkage of cement pastes
dr inż. Adam Zieliński drugi  KBI/TOB

58
Wpływ procentowej zawartości trasu reńskiego na ograniczenie skurczu autogenicznego 

zaczynów cementowych

Influence of Rhein trass on the restreined of autogenous shrinkage of cement pastes
dr inż. Adam Zieliński drugi  KBI/TOB

59
Wpływ procentowej zawartości zeolitu na rozwój skurczu autogenicznego zaczynów 

cementowych

Influence of zeolite on the developed of autogenous shrinkage of cement pastes
dr inż. Adam Zieliński drugi  KBI/TOB

60 Wpływ temperatury na rozwój odkształceń autogenicznych zaczynów cementowych Influence of temperature on the development of autogenous strain of cement pastes dr inż. Adam Zieliński drugi  KBI/TOB

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa

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

kształcenia  
Specjalność Status tematu

61 Projekt ciśnieniowej przepławki dla ryb Design of a pressure fish ladder dr inż. Robert Mańko drugi
62 Projekt przepławki dla ryb z wykorzystaniem koncepcji zaworu tesli Design of a fish ladder using Tesla-type valve concept dr inż. Robert Mańko drugi

Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli

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

kształcenia  
Specjalność Status tematu

63

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. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz drugi KBI

64

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. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz drugi KBI

65
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. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz drugi KBI

66
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 KBI

67
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 KBI

68 Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji galerii handlowej Static-strain analysis of a shopping centre structure dr inż. Ewa Silicka drugi KBI/TOB

69 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 KBI/TOB

70 Studium projektowe konstrukcji słupa wsporczego linii energetycznej Design study of an energetic line pylon dr inż. Adrian Silicki drugi KBI

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

72 Analiza wpływu naprężęń wstępnych na pomiar twardości metali Initial load level influence on hardness measurement of metals dr inż. Piotr Szewczyk drugi KBI/TOB

73 Analiza wpływu naprężęń wstępnych na wartość pozostających odkształceń spawalniczych Initial load level influence on residual welding stress in experimental study dr inż. Piotr Szewczyk drugi KBI/TOB

74 Statyczna i dynamiczna analiza mostu drogowego na wybranym przykładzie Static and dynamic anaysis of a bridge on a selected example dr inż. Hanna Weber drugi KBI zarezerwowany

Zespół Dydaktyczny Konstrukcji Metalowych

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

kształcenia  
Specjalność Status tematu

75 Analiza stanu wytężenia trybuny stadionu sportowego Analysis of stress-strain state of a grandstand roof structure dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT drugi KBI

76 Projekt konstrukcji salonu samochodowego Design of supporting structure of a car showroom dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT drugi KBI

77 Projekt konstrukcji sklepu wielkopowierzchniowego Design of supporting structure of a large-area store dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT drugi KBI

78 Projekt zadaszenia trybuny stadionu sportowego Design of a grandstand roof structure dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT drugi KBI

79 Projekt koncepcyjny przekrycia strukturalnego hali dużej rozpiętości Conceptual design of a structural covering of a large span hall dr inż. Małgorzata Abramowicz drugi KBI/TOB

80 Projekt koncepcyjny stalowej kopuły będącej przekryciem zbiornika stalowego Conceptual design of a steel dome covering a steel tank dr inż. Małgorzata Abramowicz drugi KBI/TOB

81 Analiza wyczerpania nośności słupa wsporczego jednotorowej linii energetycznej 220 kV Load carrying capacity analysis of a one track 220 kV overhead electrical line pylon dr inż. Wiesław Paczkowski drugi KBI/TOB

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

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

84 Projekt stalowej wieży telekomunikacyjnej Design of a telecommunication tower dr inż. Wiesław Paczkowski drugi KBI/TOB

85 Studium analityczno-konstrukcyjne stalowej konstrukcji nośnej terminalu portowego Analytical-structural study of a harbour terminal steel structure dr inż. Wiesław Paczkowski drugi KBI/TOB

86 Wpływ sztywności stężeń w jednonawowej hali na wartość wskaźnika wrażliwości αH Iinfluence of the bracing stiffness on the sensivity factor αH dr inż. Wiesław Paczkowski drugi KBI/TOB

87 Analiza stateczności kopuły stalowej zlokalizowanej w budynku użyteczności publicznej Stability analysis of a steel dome located in a public building dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi KBI/TOB

88 Projekt koncepcyjny budynku wysokiego o konstrukcji stalowej Conceptual design of a high-rise building with a steel structure dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi KBI zarezerwowany

89 Projekt koncepcyjny stalowego przekrycia stadionu piłkarskiego Conceptual design of the steel covering of stands of a football stadium dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko drugi KBI/TOB

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiIŚ ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 (studia stacjonarne S2)


