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Katedra Budownictwa Ogólnego

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

90
Analiza procesu budowania marki oraz kreowania sukcesu na rynkach międzynarodowych na 
przykładzie firm sektora budowlanego

Analysis of the brand building process and creating success on international markets on the 
example of companies from the construction sector 

dr inż. Agnieszka Siewiera ICM zarezerwowany

91 Analiza kosztów realizacji wybranego projektu budowlanego w sektorze publicznym w Jordanii Cost analysis for selected building project in Public sector in Jordan dr inż.  Agnieszka Siewiera ICM zarezerwowany

92
Realizacja funkcji planistycznych, kontrolnych i księgowych w budowie obiektów z wykorzystaniem 
modeli informacyjnych (BIM) 

Implementation of planning, control and accounting functions in the construction of facilities using 
information models (BIM)

dr inż. Agnieszka Siewiera ICM zarezerwowany

Katedra Geotechniki

93
Ocena wpływu parametrów gruntu na charakterystykę wytrzymałościową stabilizowanych bloków 
cementowo-gruntowych

Assessment of the impact of soil properties on the strength characteristics of compressed 
stabilized soil blocks

dr inż. Krzysztof Żarkiewicz ICM zarezerwowany

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

94 Wpływ superplastyfikatorów na konsystencję i wytrzymałość betonów wysokich wytrzymałości
Influence of superplasticizers on workability and compressive strength of high performance 
concrete

prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska ES/ICM/KBI/TOB

95 Wpływ temperatury na dojrzałość betonów wysokiej wytrzymałości Influence of temperature on maturity of high performance concrete prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska ES/ICM/KBI/TOB
96 Analiza rozwoju wytrzymałość betonu dojrzewającego w warunkach obniżonych temperatur Analysis of development of compresive strength of concrete curing in lower temperature prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska ES/ICM/KBI/TOB
97 Analiza wytrzymałości blach trapezowych przy zmiennej długości uciąglenia Strength analysis of trapezoidal sheets with variable overlap length dr inż. Jarosław Błyszko KBI/TOB

98 Analiza wzrostu temperatury betonu z dodatkami mineralnymi przy różnych warunkach 
początkowych

Analysis of temperature increase in concrete with mineral additives under different initial conditions dr inż. Jarosław Błyszko KBI/TOB

99 Doświadczalna analiza zakotwienia prętów GFRP przy obciążeniach długotrwałych Experimental study of anchorage of GFRP bars under long-term loads dr inż. Jarosław Błyszko KBI/TOB
100 Doświadczalna analiza zginanych elementów zbrojonych GFRP przy obciążeniach długotrwałych Experimental study of bended GFRP reinforced members under long-term loads dr inż. Jarosław Błyszko KBI/TOB
101 Doświadczalne ustalenie optymalnej krzywej wzrostu temperatury betonu Experimental determination of optimal concrete temperature rise curve dr inż. Jarosław Błyszko KBI/TOB
102 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 KBI/TOB

103
Analiza stanu granicznego użytkowaloności  elementów betonowych zbrojonych zbrojeniem 
niemetalicznym

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

104 Projekt dźwigara betonowego zbrojonego zbrojeniem niemetalicznym Project of concrete beam reinforced non-metalic bars dr inż. Norbert Olczyk KBI/TOB
105 Projekt elementów konstrukcji wysokiego budynku mieszkalnego w Szczecinie Project of structural elements for a high residential building in Szczecin dr inż. Norbert Olczyk KBI/TOB

 Zespół Dydaktyczny Konstrukcji Metalowych

106 Projekt koncepcyjny stalowej konstrukcji koła widokowego Conceptual design of the steel structure of the observation wheel dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko ES zarezerwowany

Visiting Professor

107 Wielka tama renesansowa Etiopii: badanie i analiza wykonania jej budowy Grand ethiopian renaissance dam: study and analysis of its construction performance dr Esther Valiente Ochoa ICM zarezerwowany

108
Zrównoważone budownictwo w Afryce Subsaharyjskiej: analiza porównawcza budynków 
starożytnych i współczesnych

Sustainable construction in the sub-Saharan Africa: a comparative analysis view between ancient 
and contemporary buildings

dr Esther Valiente Ochoa ICM zarezerwowany

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

109 Projekt budynku nZEB wpisującego się w zasady ekonomii obiegu zamkniętego Project of the nZEB building in line with the principles of a circular economy dr inż., mgr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka TOB zarezerwowany

110 Analiza porównawcza rozwiązań nZEB w zróżnicowanych warunkach klimatycznych (Rwanda / 
Polska) na podstawie projektu budynku mieszkalnego

Comparative analysis of nZEB solutions in various climatic conditions (Ruanda / Poland) based on 
a residential building project 

dr inż., mgr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka ICM zarezerwowany

 Zespół Dydaktyczny Konstrukcji Metalowych

111 Projekt koncepcyjny budynku wykonanego w technologii szkieletowej z kształtowników zimnogiętych Conceptual design of steel structure building with cold-formed steel sections dr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko ICM zarezerwowany

Visiting Professor

112
Analiza rynku nieruchomości w Szwecji i w Polsce w czasach pandemii COVID-19. Studium zmian w 
strategii zarządzania nieruchomościami

Real Estate Market analysis in Times of COVID-19 pandemic in Sweden and Poland. A case study 
of the change in Real Estate Management Strategies dr Esther Valiente Ochoa ICM zarezerwowany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiIŚ ZUT w Szczecinie
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