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Termin zakończenia: 
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Lp. Imię i Nazwisko Promotora Temat pracy dyplomowej Uwagi* 

1 2 3 4 

1.  
prof. dr hab. inż. Jerzy 

Napiórkowski 

Wpływ rozwiązań technologicznych 

elementów roboczych obrabiających glebę 

na ich zużycie  

REZERWACJA 

2.  Dr inż. Konrad Nowak 

Wpływ dodatku wytłoków owocowych na 

wydajność i energochłonność procesu 

aglomeracji ciśnieniowej oraz 

wytrzymałość otrzymanego pelletu 

REZERWACJA 

3.  
Dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, 

prof. UWM 

Opracowanie metodyki pomiaru gęstości 

ryżu z wykorzystaniem systemów wizyjnych 
 

4.  Dr Ewelina Jachimczyk 

Zastosowanie notacji UML do 

projektowania technologii w przetwórstwie 

rolno-spożywczym 

 

5.  
prof. dr hab. inż. Marek 

Markowski 

Modelowanie procesów termicznego 

utrwalania żywności 
 

6.  
prof. dr hab. inż. Ryszard 

Myhan 

Bazodanowy system doradztwa 

nawozowego w produkcji ogrodniczej 
 

7.  
Dr hab. inż. Magdalena 

Zielińska, prof. UWM 

Wpływ odwadniania osmotycznego na 

kinetykę i energochłonność procesu 

suszenia oraz wybrane właściwości buraka 

zwyczajnego 

 

8.  
Dr hab. inż. Magdalena 

Zielińska, prof. UWM 

Wpływ obróbki ultradźwiękowej i 

mikrofalowej na kinetykę suszenia 

konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowego i 

wybrane właściwości buraka zwyczajnego 

 

9.  
Dr hab. inż. Magdalena 

Zielińska, prof. UWM 

Określenie stabilnych warunków 

przechowywania suszonego buraka 

zwyczajnego 

 

10.  
prof. dr hab. inż. Ireneusz 

Białobrzewski 

Modelowanie procesów przeżywalności 

mikroorganizmów 
 

11.  
prof. dr hab. inż. Adam 

Lipiński 

Badania ankietowe nt. możliwości i zakresu 

stosowania zasad technologii precyzyjnych 

w gospodarstwach rolniczych  

REZERWACJA 

12.  
prof. dr hab. inż. Adam 

Lipiński 

Analiza wykorzystania sprzętu 

technicznego w zależności od wielkości 

powierzchni gospodarstw rolniczych  

REZERWACJA 

13.  
prof. dr hab. inż. Adam 

Lipiński 

Wpływ parametrów eksploatacyjnych 

opryskiwacza na stabilizację belki polowej 

opryskiwacza  

REZERWACJA 



14.  
Dr hab. inż. Piotr Markowski, 

prof. UWM 

Wpływ zastosowania systemów 

teleinformatycznych na efektywność 

wykorzystania parku maszynowego na 

przykładzie gospodarstwa rolniczego 

 

15.  
Dr inż. Krzysztof 

Jadwisieńczak 

Analiza procesu wydzielania owsa 

głuchego z pokombajnowej mieszaniny 

ziarnistej 

 

16.  
Dr inż. Krzysztof 

Jadwisieńczak 

Próba odzyskania wybranych 

pełnowartościowych nasiona roślin 

zielarskich z odpadu czyszczenia 

 

17.  
Dr inż. Krzysztof 

Jadwisieńczak 

Analiza procesu wydzielania gorczycy z 

pokombajnowej mieszaniny facelii 
 

18.  
Dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Analiza parametrów geometrycznych bulw 

ziemniaka z wykorzystaniem modeli 

parametrycznych i powierzchniowych 

 

19.  
Dr hab. inż. Andrzej Anders, 

prof. UWM 

Analiza parametrów geometrycznych 

owoców jabłoni z wykorzystaniem modeli 

parametrycznych i powierzchniowych 

 

* - REZERWACJA – dotyczy tematów zgłoszonych w porozumieniu ze studentem. 

 


