
Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2020/2021,   

Tematy dla kierunku: Inżynieria morska i brzegowa 

 

Zakład Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa WOiO 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 
b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 a. Projekt koncepcyjny innowacyjnej 
konstrukcji wsporczej dla morskich turbin 
wiatrowych 
b. Conceptual design of an innovative 
support structure for offshore wind turbines 

dr inż. Karol Niklas prof. dr hab. inż. 
Czesław Szymczak 
lub 
Dr inż. Paweł Dymarski 

1. Wstęp 
2. Przegląd literatury 
3. Opis analizowanego przypadku 
4. Analiza wytrzymałości konstrukcji 
5. Analiza technologii produkcji  
6. Analiza wyników 
7. Wnioski 

 

 

Zakład Hydromechaniki i Hydroakustyki WOiO 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 
b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 a. Analiza dynamiki platformy posadowionej 

typu JACKET, poddanej działaniu fal, za 

pomocą uproszczonych metod 

obliczeniowych. 

 

b. Analysis of the dynamics of JACKET-type 

platform, subjected to the waves, using 

simplified calculation methods. 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w. temat 1, 

Uwagi: 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

(rozdział 8 i 9) 

2 a. Projekt platformy pływającej morskiej 

turbiny wiatrowej dla akwenu o głębokości 

60 m (+).  Analiza hydrostatyki obiektu, 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w. temat 1, 

Uwagi: 

Literatura: 



wstępna analiza reakcji hydrodynamicznych. 

Określenie sił w elementach układu 

kotwiczenia. {Możliwe badania modelowe, 

ale to zależy od wielu czynników) 

 

b. Design of floating platform for offshore 

wind turbine for water depth of 60m(+) 

Analysis of the static stability. Preliminary 

analysis of hydrodynamic loads. 

Determination of forces in the anchoring 

system. 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

M. Frąckowiak „Statyka Okrętu” 

3 a. Analiza dynamiki platformy pionowo-

kotwiczonej TLP (lub spar) morskiej turbiny 

wiatrowej, poddanej działaniu fal, za 

pomocą uproszczonych metod 

obliczeniowych. Sprawdzenie określonych 

kryteriów projektowych 

 

b. Analysis of the dynamics of TLP (or spar 

platform) for offshore wind turbine, 

subjected to the waves, using a simplified 

calculation methods. Verification of specific 

design criteria 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w. temat 1, 

Uwagi: 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

 

4 a. Analiza opływu, układu falowego oraz 

obliczanie oporu kadłuba statku za pomocą 

narzędzi CFD (np.: STAR CCM+) 

 

b. Numerical analysis od stramlines and 

wave pattern around the ship hull. 

Computations of drag force. 

(using CFD software eg. STAR CCM+) 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Marek 

Kraskowski 

j.w. temat 1, 

5 a. Dobór gabarytów pali ssących dla 

obiektów offshore (np. morskich elektrowni 

dr inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Marek 

Kraskowski 

j.w. temat 1, 

Literatura: 



wiatrowych) na podstawie zadanego 

obciążenia. 

Analiza sił wewnętrznych w palu, wstępny 

dobór grubości poszycia. 

 

b. Selection of dimensions of suction piles 

for offshore structures (eg offshore wind 

turbines) on the basis of a given load. 

Analysis of internal forces in the pile, initial 

selection of the thickness of the plating. 

Barry J. Mayer, Lymon C. Reese: „ANALYSIS OF SINGLE PILES 

UNDER LATERAL LOADING” 1979 

J.A.T. Ruigrok: „Laterally Loaded Piles. Models and 

Measurements”  

 

6 a. Analiza dynamiki platformy posadowionej 

typu JACKET, poddanej działaniu fal, za 

pomocą uproszczonych metod 

obliczeniowych. 

 

b. Analysis of the dynamics of JACKET-type 

platform, subjected to the waves, using 

simplified calculation methods. 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w. temat 1, 

Uwagi: 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

(rozdział 8 i 9) 

7 a. Projekt platformy pływającej morskiej 

turbiny wiatrowej dla akwenu o głębokości 

60 m (+).  Analiza hydrostatyki obiektu, 

wstępna analiza reakcji hydrodynamicznych. 

Określenie sił w elementach układu 

kotwiczenia. {Możliwe badania modelowe, 

ale to zależy od wielu czynników) 

 

b. Design of floating platform for offshore 

wind turbine for water depth of 60m(+) 

Analysis of the static stability. Preliminary 

analysis of hydrodynamic loads. 

Determination of forces in the anchoring 

system. 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w. temat 1, 

Uwagi: 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

M. Frąckowiak „Statyka Okrętu” 

8 a. Analiza dynamiki platformy pionowo-

kotwiczonej TLP (lub spar) morskiej turbiny 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w. temat 1, 

Uwagi: 



wiatrowej, poddanej działaniu fal, za 

pomocą uproszczonych metod 

obliczeniowych. Sprawdzenie określonych 

kryteriów projektowych 

 

b. Analysis of the dynamics of TLP (or spar 

platform) for offshore wind turbine, 

subjected to the waves, using a simplified 

calculation methods. Verification of specific 

design criteria 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

 

9 a. Analiza porównawcza systemów 
kotwiczenia dla pływającej turbiny 
wiatrowej. 
b. Comparative analysis of mooring systems 
for a floating wind turbine 

dr inż. Marek 
Kraskowski 

dr hab inż. Paweł 
Dymarski 

Studium literatury. 
Dobór narzędzia obliczeniowego (AQWA, STAR CCM+, FAST). 
Wstępny projekt systemu kotwiczenia dla różnych wariantów 
(TLP, taut, catenary) 
Porównawcze analizy obliczeniowe.  
Analiza uzyskanych wyników i sformułowanie wniosków. 

 

Zakład Automatyki i Energetyki 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 
b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 a. Modelowanie i symulacja manewrowości 
wybranego statku z uwzględnieniem 
ograniczeń w Porcie Gdyńskim 
b. Modelling and simulation of 
maneuverability of the selected ship, taking 
into account the constraints at the Port of 
Gdynia 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

prof. dr hab. inż. 
Eugeniusz Kozaczka 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli 
3. Określenie założeń projektowych oraz ograniczenia 
występujące w Porcie Gdańsk 
4. Budowa modelu matematycznego manewrowania 

wybranego statku 
5. Symulacja modelu dla wybranych warunków pływania oraz 
analiza wyników 
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

 

 

 



Katedra Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego WILiŚ 

L.
p

. a. Temat w jęz. pol. 
b. Temat w jęz. ang. 

Promotor 
(tytuł, imię i 

nazwisko) 

Recenzenci/recenzent 
(tytuł, imię i 
nazwisko) 

Zakres 

1 a. Geoinżynieryjne aspekty konstrukcji  
off- shore 
b. Geoengineering aspects of off-shore 
structures 

Dr inż. Angelika 
Duszyńska, prof. PG 

Dr hab. inż. Lech 
Bałachowski, prof. PG 

Wprowadzenie (geneza, cel i zakres pracy). Rodzaje konstrukcji 
off-shore. Specyfika projektowania. Oddziaływania 
środowiskowe. Rozpoznanie podłoża gruntowego. Techniki 
fundamentowania. Podsumowanie i wnioski. 

2 a. Stabilizacja brzegu morskiego. 

b. Sea shore stabilization methods. 

Dr inż. Angelika 
Duszyńska, prof. PG 

Dr hab. inż. Lech 
Bałachowski, prof. PG  

Wprowadzenie (geneza, cel i zakres pracy). Aspekty 
geologiczne i geotechniczne. Odziaływania środowiskowe. 
Aspekty projektowe. Techniki zabezpieczeń. Przykłady 
realizacji. Posumowanie i wnioski. 

3 a. Posadowienie morskich elektrowni      

wiatrowych  

b. Foundations of marine wind energy 

Dr hab. inż. Zygmunt 
Kurałowicz, prof. PG 

Dr hab. inż. Lech 
Bałachowski, prof. PG 

Opis rodzajów i konstrukcji morskich elektrowni wiatrowych. 
Przegląd stosowanych rozwiązań posadowienia w zależności od 
lokalizacji. Technologia wykonania. Obciążenia i 
przemieszczenia. Przykładowe uproszczone obliczenia z 
zakresu geotechniki. 

4 a. Rodzaje i stateczność falochronów  

b. Types of breakwaters and their stability 

Dr hab. inż. Zygmunt 
Kurałowicz, prof. PG 

Dr hab. inż. Lech 
Bałachowski, prof. PG 

Opis rodzajów i konstrukcji morskich falochronów. Stosowane 
posadowienia w zależności od lokalizacji. Technologia 
wykonania. Obciążenia i przemieszczenia. Przykładowe 
uproszczone obliczenia z zakresu geotechniki 

5 a. Analiza statystyczna falowania wiatrowego 

na podstawie ciągu falowego 

zarejestrowanego w stacji pomiarowej  

w Lubiatowie 

b. Wind wave statistical analysis  based on the 
wave train recorded at the measuring station 
in Lubiatowo 

Dr hab. inż. 
Waldemar Magda, 
prof. PG 

Dr inż. Rafał Ossowski, 
prof. PG 

Opis teoretyczny zagadnienia (parametry statystyczne fali 
wiatrowej, metody ich wyznaczania). Obliczenie 
podstawowych parametrów statystycznych fali wiatrowej na 
podstawie zarejestrowanego 20-minutowego ciągu falowego. 

6 a.Analiza zmian poziomu morza i linii 
brzegowej na południowym Bałtyku 
b.Analysis of sea level and shoreline changes 
in the southern Baltic 

dr hab. Małgorzata 
Pruszkowska-
Caceres, prof. PG 

dr inż. Maria 
Przewłócka, doc. PG 

1. Charakterystyka geograficzno-geologiczna obszaru 

południowego Bałtyku 

2. Historia Morza Bałtyckiego 

3. Dzisiejsza linia brzegowa i czynniki ją kształtujące 

4. Zmiany linii brzegowej w przeszłości 

5. Prognozy zmian linii brzegowej i poziomu morza 



7 a.Projekt posadowienia wieży widokowej na 
wyspie na Zalewie Wiślanym. 
b.The project of the observation tower 
foundation on an island on the Vistula 
Lagoon. 

Dr inż. Paweł 
Więcławski 

Dr inż.  Krzysztof Szarf Interpretacja sondowań statycznych CPT. Przyjęcie konstrukcji 
fundamentu palowego lub płytowo-palowego. Analiza 
oddziaływań. Obliczenia statyczne. Rysunki techniczne. 

8 a.Zakres, technologia wykonania oraz 
interpretacja badań geotechnicznych dna 
morskiego pod fundamenty konstrukcji 
pełnomorskich. 
b.Range, technology and interpretation of 
geotechnical research of the seabed for the 
foundations of the offshore structures. 

Dr inż. Paweł 
Więcławski 

Dr inż. Rafał Ossowski, 
prof. PG 

Monografia zawierająca przykłady interpretacji 
specjalistycznych badań geotechnicznych podłoża gruntowego 
z dna Morza Bałtyckiego. Praca na podstawie dokumentacji 
geologiczno- inżynierskiej projektu Baltic Pipe udostępnionej 
przez PIG. 

 


