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Katedra Budownictwa Ogólnego

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

1
Analiza Warunków Kontraktowych oraz procedury waloryzacji kontraktowej na podstawie 
inwestycji "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego"- czerwony FIDIC

Analysis of the Contractual Conditions and the contract valorization procedures based on the 
investment: "Improving access to the port of Szczecin in the area of the Dębicki Canal" - red FIDIC dr inż. Agnieszka Siewiera TOB zarezerwowany

2 Ocena czynników wpływających na terminową realizację wybranej inwestycji na etapie budowy 
Assessment of factors influencing the timely implementation of the selected investment at the 
construction phase dr inż. Agnieszka Siewiera TOB zarezerwowany

3 Analiza nośności przekrycia drewnianego dużej rozpiętości Analysis of load bearing capacity for large-span timber structure dr inż. Szymon Skibicki KBI / TOB

4 Analiza stateczności słupa wykonanego w technologii wytwarzania przyrostowego Buckling analysis of 3D printed column dr inż. Szymon Skibicki KBI / TOB

5 Analiza sztywności budynku wysokiego wykonanego z drewna klejonego Stiffness analysis of high building made of glulam timber dr inż. Szymon Skibicki KBI / TOB

6 Projekt budynku teatru z wykorzystaniem technologii BIM Project of public theatre with using of BIM software dr inż. Szymon Skibicki KBI / TOB

7 Projekt kopuły z drewna klejonego warstwowo Project of glulam timber dome dr inż. Szymon Skibicki KBI / TOB

8 Projekt przekrycia lodowiska dźwigarami z drewna klejonego warstwowo Project of roofing structure for icerink building made of glulam timber dr inż. Szymon Skibicki KBI / TOB

9
Wpływ sztywności połączeń na globalną sztywność budynku szkieletowego wykonanego z drewna 
klejonego warstwowo

The influence of connectors stiffness on the global stiffness of a frame building made of glulam 
timber dr inż. Szymon Skibicki KBI / TOB

Katedra Dróg i Mostów

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

10 Projekt  deskowania i rusztowania dwuprzęsłowego wiaduktu drogowego Design of  formwork and falsework for a two-span road viaduct dr inż. J. Hołowaty KBI

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

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

11
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 KBI/TOB

12
Analiza porównawcza metod certyfikowania elementów stalowej lekkiej obudowy według zasad 
obowiązujących w Polsce i w Niemczech

A comparative analysis of the certification methods for steel light housing elements according to 
the rules in force in Poland and Germany dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. uczelni KBI zarezerwowany

13 Analiza porównawcza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród pionowych A comparative analysis of construction and material solutions for vertical partitions dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. uczelni KBI zarezerwowany

14 Analiza porównawcza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród poziomych A comparative analysis of construction and material solutions for horizontal partitions dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. uczelni KBI zarezerwowany

15
Analiza metod rehabilitacji drewnianych obiektów budowlanych z perspektywy wymagań 
określonych przepisami techniczno-budowlanymi

Analysis of rehabilitation methods of timber buildings from the perspective of the requirements 
specified in technical and construction regulations dr inż. Karolina Kurtz-Orecka KBI zarezerwowany

16 Projekt budynku ZEB wpisującego się w zasady ekonomii o obiegu zamkniętym Design of the ZEB building in line with the principles of circular economy dr inż. Karolina Kurtz-Orecka KBI zarezerwowany

17 Projekt budynku zrównoważonego ze środowiskiem, z wykorzystaniem techniki projektowania BIM Design of an environmentally sustainable building, using the BIM design technique dr inż. Karolina Kurtz-Orecka KBI zarezerwowany

18 Analiza parametrów cieplno-wilgotnościowych kompozytów z dodatkiem lekkich wypełniaczy
Analysis of the hygrothermal parameters of composites with the addition of light fillers

dr inż. Agata Stolarska TOB zarezerwowany

19
Ocena możliwości dostosowania budynku zlokalizowanego w Żukowie, gmina Suchań do 
spełnienia obowiązujących wymagań w zakresie energooszczędności

Assessment of the possibility of adapting the building located in Żukowo, Suchań commune to 
meet the applicable energy efficiency requirements dr inż. Agata Stolarska TOB zarezerwowany

20
Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych przegród i mostków termicznych w budynku 
mieszkalnym zlokalizowanym w Czelinie, gmina Mieszkowice

Assessment of thermal and humidity parameters of partitions and thermal bridges in a residential 
building located in Czelin, Mieszkowice commune dr inż. Agata Stolarska TOB zarezerwowany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
na kierunku Budownictwo WBiIŚ ZUT w Szczecinie

zgłoszone na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 (studia niestacjonarne drugiego stopnia N2)



21
Ocena rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych mostków termicznych w jednorodzinnym budynku 
mieszkalnym zlokalizowanym w Mieszkowicach

Assessment of material and construction solutions for thermal bridges in a single-family residential 
building located in Mieszkowice dr inż. Agata Stolarska TOB zarezerwowany

22
Rozwiązania ograniczające zjawisko przegrzewania się budynków mieszkalnych - analiza w 
programie WUFI Plus

The solutions limiting the phenomenon of overheating of residential buildings - analysis in the 
WUFI Plus software dr inż. Jarosław Strzałkowski KBI/TOB

Katedra Geotechniki

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

23 Projekt nabrzeża przeładunkowego na Kanale Dębickim w Porcie Szczecińskim Project of cargo wharf at Kanał Dębicki in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer KBI/TOB

24 Projekt posadowienia wieży widokowej w Puszczy Bukowej w Szczecinie Project of foundation of sight seeing tower at Puszcza Bukowa in Szczecin prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer KBI/TOB

25 Analiza posadowienia budynku na płycie na gruntach o słabych parametrach wytrzymałościowych Analysis of the foundation of the building on a slab on soils with poor strength parameters dr inż. Roman Bednarek KBI/TOB

26 Analiza posadowienie budynku w złożonych warunkach gruntowych nad Zalewem Szczecińskim Analysis of the foundation of a building under complex ground conditions at the Szczecin Lagoon dr inż. Roman Bednarek KBI/TOB

27 Analiza wzmocnienia fundamentów spichlerza w Przelewicach Analysis of the reinforcement of the foundations of the granary in Przelewice dr inż. Roman Bednarek KBI/TOB

28
Analiza zabezbieczenia nasypu pod drogę w wybranych odcinkach obwodnicy śródmiejskiej 
Szczecina

Analysis of the protection of the road embankment in selected sections of the city center ring road 
of Szczecin. dr inż. Roman Bednarek KBI/TOB

29 Analiza zabezpieczenia nasypu po makroniwelacji pod parking Analysis of the protection of the macro-leveling embankment for the parking dr inż. Roman Bednarek KBI/TOB

30 Analiza posadowienia gazociągu DN 1000 na gruntach słabonośnych Analysis of foundation of the gas pipeline DN 1000 on soft soils dr inż. Tomasz Kozłowski KBI/TOB

31 Koncepcja ulepszenia podłoża pod nasyp drogowy na wybranym  odcinku drogi ekspresowej S6
Concept for ground improvement under road embankment  for the selected  section of the S6 
expressway

dr inż. Tomasz Kozłowski KBI/TOB

32 Projekt koncepcyjny stromych skarp zbudowanych z gruntu zbrojonego Preliminary design of steep slopes built of reinforced soil dr inż. Tomasz Kozłowski KBI/TOB

33 Analiza porównawcza nośności pali przemieszczeniowych obliczonych różnymi metodami Comparative analysis of the bearing capacity of piles calculated with different methods dr inż. Krzysztof Żarkiewicz KBI/TOB

34 Analiza porównawcza różnych technologii wykonania tuneli podwodnych Comparative analysis of various technologies for the construction of underwater tunnels dr inż. Krzysztof Żarkiewicz KBI/TOB

35 Analiza wpływu kąta dylatancji gruntu na nośność i stateczność konstrukcji oporowej
Analysis of the soil dilation angle influencing the bearing capacity and stability of the retaining 
structure

dr inż. Krzysztof Żarkiewicz KBI/TOB

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

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

36 Projekt retencyjnego zbiornika wód deszczowych o pojemnosci 1000 m3 Design of a retention reservoir of rainwater with a capacity of 1000 m3 prof. Elżbieta Horszczaruk KBI/TOB

37 Projekt zabezpieczeń powierzchniowych krytego basenu pływackiego Design of surface protection of an indoor swimming pool prof. Elżbieta Horszczaruk KBI/TOB

38 Wpływ temperatury na właściwości betonów ciężkich na kruszywie barytowym Influence of temperature on the properties of heavy concretes on barite aggregate prof. Elżbieta Horszczaruk KBI/TOB

39 Wpływ temperatury na właściwości betonów ciężkich na kruszywie magnetytowym The influence of temperature on the properties of heavy concretes on magnetite aggregate prof. Elżbieta Horszczaruk KBI/TOB

40 Porównanie konstrukcji stropów płytowo-słupowego monolitycznych i z płyt filigran Comparison of the construction of monolithic slab-column ceilings and filigree slabs dr inż. Jarosław Błyszko KBI,  TOB

41
Projekt nowej konstrukji budynku wielorodzinego z uwagi na przebudowę  i zmianę sposobu 
użytkowania piwnicy Structural design of a multi-family building due to modification and change of use of the basement dr inż. Jarosław Błyszko

KBI,  TOB

42
Projekt parkingu o konstrukcji płytowo-słupowej wraz z koncepcją rampy wjazdowej Design of a car park building  with a slab-column ceiling structure with the concept of an access 

ramp dr inż. Jarosław Błyszko
KBI,  TOB

43 Analiza wpływu domieszek napowietrzających na właściwości zapraw cementowych Analysis of the influence of air entraining admixtures on the properties of cement mortars dr inż. Piotr Brzozowski KBI/TOB

44 Analiza wpływu domieszek upłynniających na właściwości zaczynów cementowych Analysis of the influence of water reducing admixtures on the properties of cement grouts dr inż. Piotr Brzozowski KBI/TOB

45 Analiza wpływu domieszek upłynniających na właściwości zapraw cementowych Analysis of the influence of water reducing admixtures on the properties of cement mortars dr inż. Piotr Brzozowski KBI/TOB

46 Projekt kablobetonowej kładki dla pieszych Design of a post-tensioned concrete footbridge dr inż. Piotr Brzozowski KBI/TOB

47 Projekt elementów konstrukcji hali tenisowej Projekt of elements for the construction of a tennis hall dr inż. Leszek Stachecki KBI/TOB

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

49 Projekt kołowosymetrycznego zbiornika podziemnego o pojemności 1500 m3 Project of a 1500 m3 wheel-symmetric underground water tank dr inż. Leszek Stachecki KBI/TOB

50
Analiza termiczno-odkształceniowa w badaniu efektu skali zapraw zwykłych i 
wysokowartościowych

Thermal-deformation analysis in the study of the scale effect of ordinary and high-performance 
mortars

dr inż. Adam Zieliński KBI/TOB

51
Analiza wpływu czasu rozpoczęcia procesu wysychania na przebieg skurczu betonów zwykłych i 
wysokowartościowych

Analysis of the start time of the drying process on the course of shrinkage of ordinary and high-
performance concretes

dr inż. Adam Zieliński KBI/TOB zarezerwowany

52
Analiza wpływu rodzaju pielęgnacji zewnętrznej i wewnętrznej na rozwój skurczu plastycznego 
zapraw cementowych

Analysis of the type of external and internal curing for the development of plastic shrinkage of 
cement mortars

dr inż. Adam Zieliński KBI/TOB

53 Wpływ reakcji egzotermicznej na odkształcenia autogenicznych zaczynów cementowych Influence of exothermic reaction of autogenous strains of cement pastes dr inż. Adam Zieliński KBI/TOB

Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli



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

54
Analiza postępującej w czasie degradacji sztywności konstrukcji żelbetowych wskutek pęknięć 
jako procesu losowego

Analysis of time-progressing stiffness degradation of reinforced concrete structures due to cracks 
as a random process

prof. dr hab. inż. Radoslaw Iwankiewicz KBI

55
Analiza postępującej w czasie degradacji sztywności konstrukcji żelbetowych wskutek korozji 
zbrojenia jako procesu losowego

Analysis of time-progressing stiffness degradation of reinforced concrete structures due to 
corrosion of reinforcement as a random process

prof. dr hab. inż. Radoslaw Iwankiewicz KBI

56
Analiza postępującej w czasie degradacji sztywności żelbetowych mostów drogowych jako 
procesu losowego

Analysis of time-progressing stiffness degradation of reinforced concrete highway bridges as a 
random process

prof. dr hab. inż. Radoslaw Iwankiewicz KBI

57
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 KBI

58
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 KBI


