
Tematy prac magisterskich realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych 

w roku akademickim 2022-2023 

 

Kierunek studiów: ……………mechatronika….………….…… 
Termin zakończenia: 

30 czerwca 2023 

Lp. Imię i Nazwisko Promotora Temat pracy dyplomowej Uwagi* 

1 2 3 4 

1. 
dr hab. inż. Mirosław 

Bramowicz, prof. UWM 

Analiza składu fazowego stali 

X2CrNiMoN22-5-3 
REZERWACJA 

2. dr inż. Krzysztof Kuś 

Analiza możliwości aplikacyjnych 

materiałów z pamięcią kształtu w 

technologiach mikrosystemów MST 

 

3. dr inż. Andrzej Lempaszek 
Analiza możliwości łączenia materiałów 

ferromagnetycznych z innymi materiałami 
 

4. dr inż. Jarosław Szuszkiewicz 
Modelowanie natężenia przepływu 

mieszaniny w podajniku fluidalnym 
 

5. dr inż. Andrzej Wesołowski 
Wpływ ultradźwięków wysokiej mocy na 

strukturę krystaliczną miodów spożywczych 
 

6. dr inż. Zenon Syroka 
Projektowanie i badanie protokołów 

komunikacyjnych 
REZERWACJA 

7. dr inż. Zenon Syroka 
Model i symulacja silnika elektrycznego z 

wirującym korpusem 
REZERWACJA 

8. dr inż. Seweryn Lipiński 
Konstrukcja i analiza pracy miniaturowego 

pieca łukowego 
REZERWACJA 

9. dr inż. Seweryn Lipiński 
Badania przenikania fal radiowych przez 

wybrane materiały 
REZERWACJA 

10. prof. dr hab. Ryszard Myhan 
Mobilne stanowisko monitorowania 

zagrożeń pożarowych kompleksów leśnych 
 

11. 
dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, 

prof. UWM 

Opracowanie modułu wibracyjnego wraz 

ze sterowaniem w skanerze płaskim 
 

12. 
dr hab. inż. Magdalena 

Zielińska, prof. UWM 

Badanie i optymalizacja układu do 

pomiaru zawartości wody w materiałach 

biologicznych na podstawie mocy mikrofal 

absorbowanej w suszonym materiale 

 

13. 
dr hab Sławomir Kulesza, prof. 

UWM 

Wykonanie i badanie dydaktycznej komory 

Wilsona 
REZERWACJA 

14. 
dr hab Sławomir Kulesza, prof. 

UWM 

Badanie mikroprocesorowego dozownika 

płynów 
REZERWACJA 

15. dr inż Piotr Drogosz 
Koncepcja impulsowego zasilania 

obrotowych silników pnaumatycznych 
 

16. dr inż Kamil Duda 

Optymalizacja pracy zasilacza 

hydraulicznego w celu spełnienia 

standardów zaciskania końcówek 

kablowych 

REZERWACJA 



17. dr Szymon Nitkiewicz 

Weryfikacja poprawności wykonania 

zadania z wykorzystaniem wirtualnej 

rzeczywistości 

REZERWACJA 

18. dr Szymon Nitkiewicz 
Rozwiązywanie problemu 

optymalizacyjnego w czasie rzeczywistym 
REZERWACJA 

19. dr inż. Szymon Racewicz 

Badanie konstrukcji symulatora jazdy 

samochodowej pod kątem poprawności 

odtwarzania ruchów 

REZERWACJA 

20. dr inż. Piotr Szczyglak 
Optymalizacja procesu sterowania 

zaciskiem tarczy hamulcowej 
 

21. dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak 

Wpływ parametrów światła ledowego na 

zwiększenie i przyspieszenie siły 

kiełkowania nasion roślin długo 

dojrzewających 

 

* - Informacja o rezerwacji tematu – dotyczy tematów proponowanych w porozumieniu ze studentem. Informacja 

aktualna tylko w dniu publikacji listy, która nie będzie aktualizowana na stronie www. 

 


