
Tematy prac inżynierskich realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych 

w roku akademickim 2022-2023 

 

Kierunek studiów: ……………energetyka…………….……… 
Termin zakończenia: 

15 lutego 2023 

Lp. Imię i Nazwisko Promotora Temat pracy dyplomowej 
Ograniczenia w 

wyborze tematu* 

1 2 3 4 

1. dr inż. Michał Janulin Projekt zasilacza prądu stałego dużej mocy 
 

 

2. dr inż. Paweł Pietkiewicz 

Projekt koncepcyjny magazynu ciepła 

wykorzystującego materiały 

zmiennofazowe (PCM) 

 

3. dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt nagrzewnicy elektrycznej 3kW z 

dmuchawą 
 

4. dr inż. Waldemar Dudda 
Projekt przenośnika ślimakowego do 

zasilania peletem pieca CO 20kW 
 

5. dr inż. Łukasz Miazio 
Projekt podajnika taśmowego do zasilania 

pieca o mocy 100kW na pelet. 
 

6. dr inż. Łukasz Miazio 
Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 

10kWp na dachu skośnym. 
 

7. dr inż. Wojciech Miąskowski Projekt przydomowej siłowni wiatrowej 
 

 

8. dr Michał Duda 

Projekt instalacji ogrzewczej domu 

jednorodzinnego opartej o zastosowanie 

odnawialnego źródła energii 

REZERWACJA 

9. dr Michał Duda 
Projekt termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 
REZERWACJA 

10. dr Michał Duda 
Projekt zagospodarowania ciepła 

odpadowego z serwera obliczeniowego 
 

11. dr inż. Tomasz Olkowski 
Projekt stacji elektroenergetycznej  

110 kV/15 kV 
REZERWACJA 

12. dr inż. Tomasz Olkowski 
Projekt i modernizacja stanowiska do 

badania generatora asynchronicznego 
REZERWACJA 

13. dr inż. Andrzej Lange 
Projekt modernizacji stanowiska do 

badania inwerterów 
REZERWACJA 

14. dr inż. Andrzej Lange 

Projekt i budowa stanowiska do badania 

układów połączeń przekładników 

prądowych i napięciowych 

REZERWACJA 

15. dr inż. Andrzej Lange 
Projekt i budowa stanowiska do badania 

stanów pracy transformatora 1-fazowego 
REZERWACJA 

16. dr inż. Andrzej Lange 
Projekt i budowa stanowiska do badania 

przesunięcia godzinowego transformatora 
REZERWACJA 



17. dr inż. Andrzej Lange 
Projekt i budowa stanowiska do badania 

jakości energii elektrycznej 
REZERWACJA 

18. dr inż. Seweryn Lipiński 
Projekt i budowa stanowiska do symulacji 

działania pola liniowego SN 
REZERWACJA 

19. dr hab. inż. Piotr Sołowiej 

Projekt i budowa stanowiska 

laboratoryjnego pomiaru i sterowania 

układów cieplnym z wykorzystaniem ogniw 

peltiera 

 

20. dr Daniel Chludziński 

Projekt instalacji fotowoltaicznej 

wykorzystującej akumulator samochodu 

elektrycznego jako magazyn energii 

REZERWACJA 

21. dr Daniel Chludziński 
Projekt sezonowego magazynu ciepła dla 

domu jednorodzinnego 
REZERWACJA 

22. dr Daniel Chludziński 
Projekt instalacji do podgrzewania wody 

basenowej z wykorzystaniem OZE 
REZERWACJA 

23. dr Daniel Chludziński 

Projekt mikroinstalacji OZE z magazynem 

energii elektrycznej dla domu 

jednorodzinnego 

REZERWACJA 

24. dr hab. inż. Maciej Neugebauer 

Analiza ekonomiczna i energetyczna 

wykorzystania magazynów energii 

elektrycznej współpracujących z 

mikroinstalacjami OZE 

 

25. dr hab. inż. Maciej Neugebauer 
Budowa stanowiska do badania sprzężeń 

magnetycznych cewek 
REZERWACJA 

26. 
dr hab. inż. Magdalena 

Zielińska, prof. UWM 

Efektywność suszenia konwekcyjnego z 

użyciem promieni podczerwieni 
 

27. 
dr hab. inż. Magdalena 

Zielińska, prof. UWM 

Efektywność suszenia konwekcyjno-

mikrofalowego z użyciem promieni 

podczerwieni 

 

28. 
prof. dr hab. inż. Ireneusz 

Białobrzewski 

Model procesu produkcji biogazu z 

uwzględnieniem dyfuzji substratów 
 

29. 
prof. dr hab. inż. Ryszard 

Myhan 

Projekt małej elektrowni wodnej(MEW)- 

studium wykonalności 
 

30. 
prof. dr hab. inż. Marek 

Markowski 

Modernizacja stanowiska do badań 

wymiennika ciepła typu rura w rurze. 
 

31. 
prof. dr hab. inż. Marek 

Markowski 

Projekt stanowiska do badań 

przepływowego magazynu ciepła 
 

32. dr inż. Konrad Nowak 

Projekt samowystarczalnej instalacji 

elektrycznej typu off-grid dla domku 

letniskowego 

 

33. 
dr hab. inż. Zdzisław 

Kaliniewicz, prof. UWM 

Porównanie energochłonności procesu 

produkcji materiału sadzeniowego świerka 

pospolitego w szkółce otwartej i 

kontenerowej 

 



34. 
dr hab. inż. Zdzisław 

Kaliniewicz, prof. UWM 

Porównanie energochłonności procesu 

produkcji materiału sadzeniowego jodły 

pospolitej w szkółce otwartej i 

kontenerowej 

 

35. 
dr hab. inż. Zdzisław 

Kaliniewicz, prof. UWM 

Porównanie efektywności prowadzenia 

półpodwieszonej zrywki drewna przy 

użyciu wciągarek ciągnikowych 

 

36. 
dr hab. inż. Zdzisław 

Kaliniewicz, prof. UWM 

Porównanie efektywności prowadzenia 

półpodwieszonej zrywki drewna przy 

użyciu specjalistycznych ciągników leśnych 

 

37. 
dr hab. inż. Piotr Markowski, 

prof. UWM 

Projekt procesu technologicznego uprawy 

wybranych roślin energetycznych w 

warunkach glebowo-klimatycznych 

województwa warmińsko-mazurskiego 

REZERWACJA 

38. 
dr hab. inż. Piotr Markowski, 

prof. UWM 

Potencjał i wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii na przykładzie gospodarstwa 

rolnego 

 

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

 


