
Tematy prac magisterskich realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych 

w roku akademickim 2022-2023 

 

Kierunek studiów: ……mechanika i budowa maszyn….……… 
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 

Opracowanie metodyki i systemu 

mechatronicznego do wyznaczania 

współczynnika przewodności cieplnej 

REZERWACJA 

2. dr inż. Adam Frączyk 

Wpływ stosowania płytek dogładzających 

podczas toczenia CNC na jakość 

powierzchni obrobionej 

 

3. dr inż. Krzysztof Kuś 
Badania wybranych charakterystyk 

termicznych materiałów z pamięcią kształtu 
 

4. dr inż. Andrzej Lempaszek 
Analiza możliwości łączenia tworzyw 

sztucznych z innymi materiałami 
 

5. 
prof. dr hab. inż. Tomasz 

Lipiński 

Badania elektrochemiczne złącza 

spawanego stali ferrytyczno-perlitycznej z 

użyciem materiału dodatkowego o 

mikrostrukturze austenitu 

 

6. 
prof. dr hab. inż. Tomasz 

Lipiński 

Badania mikrotwardości oraz 

elektrochemiczne złącza spawanego ze stali 

316 

 

7. dr Wojciech Rejmer 

Ocena bezpieczeństwa transportu biopaliw 

w kontekście właściwości 

fizykochemicznych i korozyjnych 

 

8. dr Wojciech Rejmer 

Analiza porównawcza wyników badań 

korozyjnych metodami elektrochemiczną i 

mgły solnej 

 

9. 
dr hab. inż. Cezary 

Senderowski, prof. UWM 

Badania właściwości użytkowych powłoki 

ochronnej FeNiCrSiMn z udziałem 

międzywarstwy natryskanych łukowo na 

stal S235J2 

REZERWACJA 

10. dr inż. Jarosław Szuszkiewicz 

Analiza porównawcza stanu powierzchni 

po obróbce na frezarce CNC i frezarce 

konwencjonalnej 

 

11. 
dr hab. inż. Wojciech Sobieski, 

prof. UWM 

Numeryczne obliczanie mocy mieszania 

wybranych typów mieszalników 
 

12. 
dr hab. inż. Wojciech Sobieski, 

prof. UWM 

Analiza przepływu w separatorze 

cyklonowym z wykorzystaniem metod CFD 
REZERWACJA 

13. 
dr hab. inż. Andrzej Jaskulski, 

prof. UWM 

Metodyka optymalizacji konstrukcji na 

przykładzie wybranego urządzenia, 

maszyny lub podzespołu 

 

14. 
prof. dr hab. inż. Sylwester 

Kłysz 

Zastosowanie metody przetwarzania 

obrazu w diagnostyce technicznej 
 



15. 
prof. dr hab. inż. Sylwester 

Kłysz 

Analiza struktury widm obciążeń 

eksploatacyjnych do szacowania trwałości 

zmęczeniowej 

 

16. dr inż. Wojciech Miąskowski 
Modernizacja i badania agregatu 

kogeneracyjnego z zasilaniem hybrydowym 
REZERWACJA 

17. dr inż. Tomasz Olkowski 

Koncepcja modernizacji ciepłowni lokalnej 

przez wymianę źródeł ciepła z zasilanych 

węglem na zasilane energią z ogniw PV 

 

18. dr inż. Tomasz Olkowski 

Koncepcja samowystarczalnego systemu 

energetycznego do zaimplementowania w 

budynku mieszkalnym 

 

19. dr hab. inż. Maciej Neugebauer 

Konstrukcja wielofazowego silnika 

klatkowego i badanie jego charakterystyk 

mechanicznych. 

 

20. dr hab. inż. Maciej Neugebauer 
Projekt, budowa i badanie mobilnej 

mikroelektrowni wodnej 
 

21. dr inż. Michał Duda 

Opracowanie głowicy wirnika 

mikroturbiny wiatrowej przystosowanej do 

wykonania w technologii wydruku 3D 

 

22. prof. dr hab. Marek Markowski 
Modelowanie półaktywnego zawieszenia 

pojazdu 
 

23. prof. dr hab. Marek Markowski Badania wymiennika ciepła rura w rurze  

24. 
dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, 

prof. UWM 

Opracowanie koncepcji, budowa i badania 

pneumatycznego separatora do pyłku 

pszczelego 

 

25. 
prof. dr hab. Ireneusz 

Białobrzewski 

Modelowanie procesu wymiany ciepła i 

masy w złożu porowatym 
 

26. dr inż. Konrad Nowak 
Badanie właściwości olejów maszynowych 

metodą ultradźwiękową 
 

27. dr inż. Konrad Nowak 

Opracowanie metody mechanicznego 

oddzielania wnętrzności larw od 

chitynowej powłoki 

 

28. dr Ewelina Jachimczyk 

Model obiektowy procesu produkcyjnego 

wybranej maszyny z zastosowaniem notacji 

UML 

 

29. dr inż. Eliza Sitnik 
Analiza i ocena funkcjonowania wybranej 

maszyny roboczej 
 

30. 
prof. dr hab. inż. Jerzy 

Napiórkowski 

Wpływ rodzaju masy ściernej na zużycie 

staliw manganowych 
 

31. 
dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Analiza procesu degradacji łożyska 

ślizgowego. 
REZERWACJA 

32. 
dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Analiza perspektywy elektryfikacji 

samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t 
 



33. 
dr hab. inż. Przemysław 

Drożyner 

Wykorzystanie analizy RCM (Reliability 

Centered Maintenace) do optymalizacji 

strategii eksploatacji obiektów 

technicznych 

 

34. 
dr hab. inż. Przemysław 

Drożyner 

Wykorzystanie normy ISO 55001:2014 

(Asset Management - Requirements) do 

budowy strategii eksploatacji 

przedsiębiorstwa 

 

35. dr inż. Jarosław Gonera 
Analiza zmian parametrów układu 

zawieszenia i nadwozia w toku eksploatacji 
REZERWACJA 

36. dr inż. Jarosław Gonera 

Analiza wpływu parametrów nadwozia na 

energochłonność ruchu samochodów ze 

spalinowym i elektrycznym źródłem napędu 

REZERWACJA 

37. dr inż. Michał Janulin 

Wpływ modernizacji sterowania układem 

zawieszania narzędzi na funkcjonowanie 

agregatu maszynowego 

REZERWACJA 

38. dr inż. Magdalena Lemecha 
Ocena zużywania warstw wierzchnich 

metodą mikroabrazji 
 

39. dr inż. Krzysztof Ligier 

Ocena zużycia ściernego materiałów 

polimerowych do druku 3D w skojarzeniu 

rolka -klocek 

 

40. dr inż. Paweł Mikołajczak 

Monitorowanie drgań maszyn z 

wykorzystaniem wskaźników zdolności 

procesu 

 

41. dr inż. Paweł Mikołajczak 

Analiza wpływu różnych postaci 

niezdatności układów wirnikowych na 

wartość kąta fazowego w pomiarach drgań 

 

42. dr inż. Arkadiusz Rychlik 
Wpływ parametrów geometrycznych 

obręczy koła na jej brzmienie akustyczne 
REZERWACJA 

43. dr inż. Arkadiusz Rychlik 

Drgania względne jako miara informacji 

diagnostycznej o stanie technicznym 

maszyn 

REZERWACJA 

44. dr inż. Piotr Szczyglak 
Wpływ smarowania prowadnic klocków 

hamulcowych na intensywność ich zużycia 
REZERWACJA 

45. dr inż. Piotr Szczyglak 
Wpływ nastaw maszyny SMC-2 na opory 

jałowe 
 

46. 
dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Analiza uszkodzeń wybranych części 

maszyn z wykorzystaniem inżynierii 

odwrotnej 

 

47. 
dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Analiza istniejących konstrukcji maszyn do 

automatycznego i półautomatycznego 

zbioru roślin okopowych 

 

48. dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak 

Opracowanie technologii umożliwiającej 

odzyskanie wybranych pełnowartościowych 

nasion roślin zielarskich z odpadu z 

procesu czyszczenia 

 

* - 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. 


