
Tematy prac inżynierskich realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych 

w roku akademickim 2022-2023 

 

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

15 lutego 2023 

Lp. Imię i Nazwisko Promotora Temat pracy dyplomowej 
Ograniczenia w 

wyborze tematu* 

1 2 3 4 

1. 
dr hab. inż. Sławomir 

Wierzbicki, prof. UWM 

Analiza efektywności pracy silników 

spalinowych w maszynach do 

rozdrabniania drewna 

REZERWACJA 

2. 
dr hab. inż. Sławomir 

Wierzbicki, prof. UWM 

Analiza efektywności układów oczyszczania 

spalin stosowanych w  silnikach o zapłonie 

samoczynnym  

REZERWACJA 

3. 
dr hab. inż. Sławomir 

Wierzbicki, prof. UWM 

Projekt stanowiska do odczytu sterowników 

silników o zapłonie samoczynnym z 

wykorzystaniem gniazda diagnostycznego 

REZERWACJA 

4. 
dr hab. inż. Sławomir 

Wierzbicki, prof. UWM 

Projekt programowalnego generatora 

sygnałów elektrycznych czujników 

stosowanych w silnikach spalinowych 

 

5. 
dr hab. inż. Sławomir 

Wierzbicki, prof. UWM 

Projekt mikroprocesorowego układu 

monitorowania zużycia paliwa silnika 

spalinowego 

 

6. 
dr hab. Sławomir Kulesza, prof. 

UWM 

Wykonanie komory mgłowej (Wilsona) do 

obrazowania torów cząstek naładowanych 
 

7. 
dr hab. Sławomir Kulesza, prof. 

UWM 

Wykonanie toru dydaktycznego do badania 

ruchu postępowego ciał 
 

8. 
dr hab. Sławomir Kulesza, prof. 

UWM 

Projekt i wykonanie wielkoformatowego 

wyświetlacza z monitorów LCD 
 

9. 
dr hab. Sławomir Kulesza, prof. 

UWM 

Projekt i wykonanie stelażu do 

wielkoformatowego wyświetlacza z 

monitorów LCD 

 

10. 
dr hab. Sławomir Kulesza, prof. 

UWM 

Wpływ technologii obróbki skrawaniem na 

chropowatość powierzchni 
 

11. dr inż. Kamil Duda 

Projekt i wykonanie automatycznego 

laboratoryjnego urządzenia dozującego 

płyny 

 

12. dr inż. Kamil Duda 

Projekt i wykonanie urządzenia służącego 

do monitorowania i zapisu parametrów 

pracy silnika spalinowego pojazdu 

 

13. dr inż. Kamil Duda 
Projekt manipulatora wykorzystywanego w 

procesie paletyzacji 
REZERWACJA 

14. dr inż. Kamil Duda 
Projekt automatycznie sterowanej linii 

transportu wielopoziomowego 
REZERWACJA 



15. dr Szymon Nitkiewicz 
Monitorowanie parametrów wzrostu 

rośliny z rejestracją w bazie danych 
REZERWACJA 

16. dr Szymon Nitkiewicz 
Koncepcja układu rejestrującego 

parametry chodu 
 

17. dr Szymon Nitkiewicz Koncepcja linii do znakowania produktów  

18. dr Szymon Nitkiewicz 
Automatyzacja wybranego procesu 

produkcyjnego 
REZERWACJA 

19. dr inż. Szymon Racewicz Projekt longboardu elektrycznego REZERWACJA 

20. dr inż. Szymon Racewicz 

Projekt układu dydaktycznego DSM 

opartego na mikrokontrolerze z rodziny 

AVR 

REZERWACJA 

21. dr inż. Szymon Racewicz Projekt lustra inteligentnego REZERWACJA 

22. dr inż. Szymon Racewicz 

Projekt modernizacji układu sterowania 

piły taśmowej do metalu Behringer HBP 

400 

REZERWACJA 

23. dr inż. Szymon Racewicz 
Projekt modernizacji układu sterowania 

prasy korbowej 
 

24. dr inż. Michał Śmieja 
Dydaktyczny model sterowania dźwigiem 

osobowym 
REZERWACJA 

25. dr inż. Michał Śmieja 
Mikrokontrolerowy system monitorowania 

treningu sportów walki 
REZERWACJA 

26. dr inż. Michał Śmieja Mikrokontrolerowy sterownik Fuzzy Logic 
 

 

27. dr inż. Michał Śmieja 

Stanowisko dydaktyczne wykorzystania 

sieci IO-Link w instalacjach 

przemysłowych 

 

28. dr inż. Michał Śmieja 
Mikrokontrolerowy sterownik zasilania 

systemów energy harvesting 
 

29. dr inż. Piotr Drogosz 
Ciśnieniowa kontrola szczelności układów 

pneumatycznych 
 

30. dr inż. Piotr Drogosz 
Energooszczędne zużycie sprężonego 

powietrza w siłownikach pneumatycznych 
 

31. dr Marek Raczkowski 

Projekt reorganizacji procesu 

produkcyjnego konkretnego wytworu pod 

kątem robotyzacji w wybranym zakładzie 

przemysłowym 

 

32. dr Marek Raczkowski 

Projekt modernizacji wybranego procesu 

technologicznego pod kątem wykorzystania 

elementów mechatronicznych w 

konkretnym zakładzie przemysłowym 

 

33. 
dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Analiza możliwości wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii elektrycznej 

w pojeździe 

 



34. 
dr hab. inż. Oleksander 

Vrublevskyi, prof. UWM 

Technologie obsługi i naprawy pojazdów 

elektrycznych i hybrydowych 
 

35. dr inż. Jarosław Gonera 

Analiza zmian zużycia paliwa silników 

spalinowych z zmiennych warunkach 

obciążeń podczas badań pojazdów z 

wykorzystaniem hamowni WOM i hamowni 

podwoziowej 

 

36. dr inż. Michał Janulin 

Budowa modeli symulacyjnych wybranych 

konstrukcji pojazdów elektrycznych 4WD w 

programie AMESim 

 

37. dr inż. Paweł Mikołajczak 
Wpływ wielokrotności wymuszeń na wyniki 

eksperymentalnej analizy modalnej 
 

38. dr inż. Arkadiusz Rychlik 
Opracowanie metody osiowania wałów z 

wykorzystaniem drgań mechanicznych 
 

39. dr inż. Piotr Szczyglak 

Projekt i wykonanie urządzenia do 

precyzyjnego zwilżania szyb 

samochodowych w czasie badań 

stanowiskowych 

 

40. dr inż. Piotr Szczyglak 
Projekt i wykonanie dozownika środka 

smarnego do węzła tribologicznego 
 

41. 
dr hab. inż. Wojciech Sobieski, 

prof. UWM 

System pomiarowy do rejestracji zmian 

temperatury w układach z niestacjonarnym 

przepływem ciepła 

 

42. 
dr hab. inż. Andrzej Jaskulski, 

prof. UWM 

Zwiększenie efektywności projektowania 

wybranego urządzenia, maszyny, 

podzespołu lub systemu 

 

43. dr inż. Paweł Pietkiewicz 
Projekt systemu sterowania magazynem 

ciepła 
 

44. dr inż. Wiesław Komar 

Projekt stanowiska laboratoryjnego do 

wybranych prób reologicznych materiałów 

konstrukcyjnych. 

 

45. dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt przenośnika taśmowego z 

elektrycznym napędem i sterowaniem 
 

46. dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt przenośnika ślimakowego z 

elektrycznym napędem i sterowaniem 
 

47. dr inż. Andrzej Wesołowski 
Zastosowanie metody sonicznej w procesie 

kremowania miodu 
 

48. dr inż. Andrzej Wesołowski 

Zastosowanie nieniszczącej metody 

ultradźwiękowej wykorzystującej drgania 

mechaniczne do wykrywania zafałszowań 

mleka. 

 

49. dr inż. Seweryn Lipiński 
Projekt układu automatycznego sterowania 

teleskopem astronomicznym 
REZERWACJA 

50. dr inż. Seweryn Lipiński 
Projekt urządzenia do automatycznego 

cięcia przewodów 
REZERWACJA 



51. 
dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. 

UWM 

Projekt i budowa stanowiska 

laboratoryjnego pneumatycznych układów 

sterowania 

REZERWACJA 

52. 
dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. 

UWM 

Projekt i budowa stanowiska 

laboratoryjnego sterowania obiektu w 

układzie kartezjańskim. 

REZERWACJA 

53. 
dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. 

UWM 

Projekt i budowa stanowiska 

laboratoryjnego modelu linii produkcyjnej 

na mikrokontrolerze. 

REZERWACJA 

54. 
dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. 

UWM 

Projekt i budowa stanowiska 

laboratoryjnego układu komunikacyjnego z 

wykorzystaniem protokołu modbus 

 

55. dr hab. inż. Maciej Neugebauer 

Projekt i budowa stanowiska 

laboratoryjnego do pomiaru i sterowania 

silnika 3-fazowego 

REZERWACJA 

56. dr hab. inż. Maciej Neugebauer 

Projekt i wykonanie automatycznego 

układu do kompensacji mocy biernej w 

wybranym zakładzie produkcyjnym 

REZERWACJA 

57. 
dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, 

prof. UWM 

Opracowanie modułu wibracyjnego wraz 

ze sterowaniem w skanerze płaskim 
 

58. 
prof. dr hab. inż. Ireneusz 

Białobrzewski 

Projekt układu chłodzenia cieczy w 

zbiorniku z mieszaniem mechanicznym 
 

59. 
prof. dr hab. inż. Ireneusz 

Białobrzewski 

Projekt układu (sterowanie przepływem 

płynu w wymienniku) odzyskiwania ciepła z 

procesu kompostowania 

 

60. dr inż. Eliza Sitnik 
Analiza niezawodności systemów 

mechatronicznych 
 

61. dr inż. Eliza Sitnik 
Markowski model niezawodności linii 

produkcyjnej 
 

62. 
Prof. dr hab. inż. Ryszard 

Myhan 

Mobilne stanowisko monitorowania 

zagrożeń pożarowych kompleksów leśnych 
 

63. dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak 
Projekt i wykonanie separatora 

fotooptycznego 
 

64. dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak 
Projekt i wykonanie urządzenia do 

ozonowania mieszanin ziarnistych 
 

65. dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak 
Projekt i wykonanie urządzenia do 

zszywania liści kalafiora i brokułu 
 

66. dr inż. Stefan Mańkowski 

Opracowanie i budowa urządzenia do 

analizy zawartości tlenu w wodzie i jej 

natleniania w stawach hodowlanych 

 

67. 
dr hab. inż. Piotr Markowski, 

prof. UWM 

Projekt i wykonanie elektronicznego 

układu monitorowania jakości wysiewu 

nasion mechanicznymi siewnika 

precyzyjnymi 

 

68. 
dr hab. inż. Mirosław 

Bramowicz, prof. UWM 

Projekt i budowa systemu wizyjnego do 

badań kąta zwilżania 
 



69. dr inż. Adam Frączyk 
Wykorzystanie programowania 

parametrycznego w obróbce CNC 
 

70. dr inż. Krzysztof Kuś 
Aktywatory na bazie materiałów z 

pamięcią kształtu  
 

71. dr inż. Andrzej Lempaszek Badanie elementów wirujących 
 

 

72. 
prof. dr hab. inż. Tomasz 

Lipiński 

Badania elektrochemiczne złącza 

spawanego stali ferrytyczno-perlitycznej z 

użyciem materiału dodatkowego o 

mikrostrukturze austenitu  

 

73. dr Wojciech Rejmer 

Ocena wpływu rozkładu 

biodegradowalnego LDPE na strukturę 

geometryczna powierzchni materiału 

 

74. 
dr hab. inż. Cezary 

Senderowski, prof. UWM 

Projekt i wykonanie obrotnicy do 

natryskiwania cieplnego powłok 

ochronnych natryskiwanych cieplnie 

 

75. dr inż. Jarosław Szuszkiewicz 

Analiza struktury geometrycznej 

powierzchni detalu obrobionego poprzez 

frezowanie CNC 

 

* REZERWACJA – w przypadku tematu zgłoszonego w porozumieniu ze studentem. 


