
Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2020/2021 

Tematy dla kierunku: Oceanotechnika 

Zakład Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej 

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 wstępny jachtu żaglowego 
turystyczno –regatowego dla 4 osób załogi. 
b. Preliminary design of a tourist  and regatta 
sailing yacht for 4 people crew. 

Dr inż. Jan 
Młynarczyk 

Prof. dr hab. inż. 
Janusz Kozak 

Wybór klasy jachtu wg  Formuły ORC jachtów morskich. 
Ustalenie parametrów projektowych i masy jachtu. Projekt 
linii teoretycznych, plan takielunku i ożaglowania , plan 
ogólny, oszacowania składowych masy jachtu , obliczenia 
statecznościowe i  prognoza napędowa VPP. 

2.  a. Projekt wstępny szybkiego jachtu 
motorowego dla 2 osób załogi i prędkości 
projektowej 70 węzłów. 
b. Preliminary design of a fast motor yacht for 2 
crew members and speed of 70 knots. 

Dr inż. Jan 
Młynarczyk 

Prof. dr hab. inż. 
Janusz Kozak 

Wybór typu jachtu. Ustalenie parametrów projektowych i 
masy jachtu. Projekt linii teoretycznych,  ustalenie 
optymalnego kata natarcia w oparciu o kryterium oporowe, 
plan ogólny, obliczenia statecznościowe. 

3.  a. Wpływ kąta przechyłu i przegłębienia na   
opór jachtu żaglowego typu Volvo 60 w oparciu 
o wyniki badań modelowych. 
b. The influence of the angle of heel and trim  
on resistance of sailing yacht Volvo 60 based on 
the model results. 

Dr inż. Jan 
Młynarczyk 

Prof. dr hab. inż. 
Janusz Kozak 

Zasady prawdopodobieństwa w badaniach modelowych. 
Ustalenie parametrów badawczych dla modelu jachtu klasy 
Volvo 60. Przeprowadzenie oporowych badań  modelowych 
dla wybranych konfiguracji jachtu. Analiza porównawcza .  

4.  a. Projekt wstępny tramwaju wodnego dla  
miastaGdańsk 
b. Preliminary design of a water tram for 
city of Gdańsk 

Dr inż. Jan 
Młynarczyk 

Prof. dr hab. inż. 
Janusz Kozak 

Ustalenie trasy tramwaju wodnego , ograniczeń 
eksploatacyjnych, wymogów klasyfikacyjnych i  administracji  
wodnej, liczby pasażerów i załogi. Ustalenie typu kadłuba , 
parametrów projektowych jednostki. Plan ogólny, analiza  
pływalności i stateczności w stanie nieuszkodzonym  i 
awaryjnym. 

5.  a.Koncepcja autonomicznego robota 
podwodnego 
b. Concept of anautonomousunderwater robot 

dr hab. inż. Lech 
Rowiński 

dr inż. Leszek 
Matuszewski 

Wyznaczenie zestawu urządzeń niezbędnych do wykonywania 
ustalonych zadań. Przegląd pojazdów podwodnych o 
ustalonym przeznaczeniu. Ogólna koncepcja autonomicznego 
pojazdu podwodnego o ustalonym przeznaczeniu. Określenie 
kształtu i wymiarów pojazdu. Koncepcja układu ruchowego i 
obliczenia napędowe. Bilans energetyczny i koncepcja źródła 
energii. Koncepcja systemu sterowniczego i nawigacyjnego. 



Obliczenia wytrzymałościowe podstawowych pojemników 
ciśnieniowych. Opracowanie planu generalnego i rysunków 
konstrukcyjnych wybranych elementów 

6.  a. Koncepcja urządzenia do inspekcji stanu 
technicznego wnętrza rurociągu morskiego 
 
b. Concept of equipment for inspecting the 
technical condition of the interior of a marine 
pipeline 

dr hab. inż. Lech 
Rowiński 

prof. dr hab. inż. 
Czesław Dymarski 

Ogólna koncepcja urządzenia dla wykonywanych funkcji 
pomiarowych 
Wyznaczenie wymiarów urządzenia dla wybranego typu 
rurociągu 
Dobór urządzeń pomiarowych i sterowniczych 
Propozycja koncepcji systemu nawigacyjnego  
Bilans energetyczny i koncepcja źródeł energii 
Obliczenia wytrzymałościowe elementów ciśnieniowych 
Opracowanie rysunków konstrukcyjnych 

7.  a. Opracowanie systemu zasilania dla 
autonomicznego pojazdu podwodnego 
 
b.Development of a power supply system for an 
autonomous submersible vehicle 

dr hab. inż. Lech 
Rowiński 

dr inż. Leszek 
Matuszewski 

Przegląd charakterystyk dostępnych i rozwijanych źródeł 
energii dla pojazdów autonomicznych  
Bilans energetyczny pojazdu o wybranym przeznaczeniu  
Koncepcja źródła energii  
Obliczenia parametrów źródła energii dla wybranego trybu 
użytkowania pojazdu 
Procedura eksploatacji źródła energii wybranego typu. 
Opracowanie koncepcji pojemnika źródła energii  
Opracowanie rysunków konstrukcyjnych wybranych 
elementów  

8.  a. Opracowanie systemu sterowniczego dla 
pojazdu podwodnego sterowanego zdalnie 
 

b. Development of a control system for a 
submersible vehicle controlled remotely 

dr hab. inż. Lech 
Rowiński 

prof. dr hab. inż. 
Czesław Dymarski 

Ogólna koncepcja systemu sterowniczego pojazdu 
podwodnego o ustalonym przeznaczeniu  
Wybór technologii transmisji informacji  
Propozycja koncepcji integracji operatora z systemem  
Dobór podstawowych elementów systemu 
Szacunkowe wyznaczenie gabarytów objętości i masy 
elementów 
Koncepcja pojemników urządzeń sterowniczych 
Opracowanie rysunków konstrukcyjnych 

9.  a. Dobór kształtu i materiałów oraz obliczenia 
konstrukcyjne powłoki ciśnieniowej 
pojemnika urządzeń elektronicznych dla 
zadanej głębokości roboczej 

b. Selection of shape and materials and design 
calculations of the pressure coating of the 
container of electronic devices for the 
specified working depth 

dr hab. inż. Lech 
Rowiński 

Dr inż. Wojciech Puch Ogólna koncepcja pojazdu podwodnego o ustalonym 
przeznaczeniu  
Wyznaczenie kształtu i wymiarów wewnętrznych pojemnika  
Dobór materiałów i propozycja koncepcji konstrukcji 
pojemnika 
Obliczenia wytrzymałościowe elementów pojemnika  
Opracowanie rysunków konstrukcyjnych elementów 
pojemnika, Procedura opracowania pojemnika  



Proces technologiczny pojemnika 

10.  a. Napęd biotyczny dla autonomicznego 
pojazdu podwodnego 
b. Biotic propulsion for AUV. 

dr inż. Cezary 
Żrodowski 

dr hab. inż. Lech 
Rowiński 

Wprowadzenie do problematyki AUV i napędów biotycznych. 
Zestawienie i analiza istniejących rozwiązań oraz stanu 
techniki na podstawie literatury i informacji patentowych 
Analiza wymagań funkcjonalnych i propozycja nowych lub 
ulepszonych rozwiązań. Projekt obejmujący: Zestawienie, 
analiza i wybór narzędzi CAD/CAE. Wykonanie modelu 
koncepcyjnego 3D.Analizy numeryczne weryfikujące 
proponowane rozwiązanie. Wykonanie dokumentacji 
2D.Opracowanie zgłoszenia patentowego. Opcjonalnie 
wykonanie prototypu lub modelu. 

11.  a. Koncepcja kontenerowca z modułowa 
siłownią 

b. Concept of container carrier with modular 
machine room 

dr inż. Cezary 
Żrodowski 

dr hab. inż. Jan 
Michalski 

Zestawienie i analiza istniejących rozwiązań oraz stanu 
techniki na podstawie literatury i informacji 
patentowych. Propozycja nowych lub ulepszonych 
rozwiązań funkcjonalnych. Projekt obejmujący: 
Wykonanie model koncepcyjnego 3D.Analizy 
numeryczne weryfikujące proponowane rozwiązanie. 
Opracowanie zgłoszenia patentowego. 

12.  a. Projekt zaburtowego pędnika napędzanego 
mięśniami 

b. Outboard human powered propulsion 
device 

dr inż. Cezary 
Żrodowski 

dr hab. inż. Wojciech 
Litwin 

Zestawienie i analiza istniejących rozwiązań oraz stanu 
techniki na podstawie literatury i informacji 
patentowych. Propozycja nowych lub ulepszonych 
rozwiązań funkcjonalnych. Projekt obejmujący: 
Wykonanie model koncepcyjnego 3D. Analizy 
numeryczne weryfikujące proponowane rozwiązanie. 
Wykonanie dokumentacji 2D. Opcjonalnie wykonanie 
prototypu lub modelu. 

13.  a. Optymalizacja ciężarowa konstrukcji 
szybkiej łodzi motorowej z różnych 
materiałów 

b. Weight optimization of fast motor boat 
construction of various materials 

dr inż. Leszek 
Matuszewski 

dr hab. inż. Lech 
Rowiński 

Ogólna koncepcja jednostki o wyznaczonych parametrach 
użytkowych 
Przegląd materiałów konstrukcyjnych  
Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych dla kadłubów łodzi 
Obliczenia wytrzymałościowe i ciężarowe 
Wybór materiału i koncepcji konstrukcji kadłuba  
Opracowanie rysunków konstrukcyjnych. Propozycja procesu 
technologicznego 

 

 



Zakład Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa 

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. Propozycja procedury szacowania 
niepewności pomiarowych w 
niskotemperaturowych badaniach 
odporności na pękanie  
b. Proposal of procedure for estimating 
measurement uncertainties in low-
temperature fracture toughness tests 

Dr inż Jakub Kowalski prof. dr hab. inż. 
JanuszKozak 

Cel pracy. Wstęp teoretyczny dotyczący: metod określania 
odporności materiału na pękanie; niepewności pomiarowej i 
jej znaczenia. Przegląd aktualnej literatury naukowej i 
normatywnej. Analiza czynników wpływających na 
niepewność pomiarową w niskotemperaturowych badaniach 
odporności na pękanie. Propozycja procedury szacowania 
niepewności na przykładzie badań stali okrętowej DH36 
prowadzonych w Katedrze. Podsumowanie i wnioski. 

2 a. Wpływ procesów korozyjnych na 
trwałość zmęczeniową stalowych paneli 
typu sandwich  
b. The influence of corrosion processes on 
the fatigue life of steel sandwich panels 

Dr inż Jakub Kowalski prof. dr hab. inż. 
JanuszKozak 

Cel pracy. Wstęp teoretyczny dotyczący spawanych laserowo 
paneli typu sandwich, procesów korozyjnych i zmęczenia 
materiałów. Przegląd aktualnej literatury. Opracowanie 
modeli MES uwzględniających ubytki korozyjne. Obliczenia 
trwałości zmęczeniowej krytycznego węzła konstrukcyjnego, 
weryfikacja obliczeń z danymi eksperymentalnymi, 
podsumowanie i wnioski 

3 a. Temat zaproponowany przez studenta 
b. Topicproposed by student 

Dr inż Jakub Kowalski do ustalenia 1. Wstęp I cel pracy 
2. Studia literaturowe związane z tematem pracy. 
3. Badania własne. 
4. Podsumowanie i wnioski. 
5. Bibliografia 
6. Spisy rysunków , tabel, itp. 
7. Dodatki 

4. 
 
 
 
 
 

a. Wpływ wybranych zmian projektowych 
w konstrukcji statku na zniszczenie podczas 
kolizji – studium przypadku 
b. The influence of selected design changes 
in the ship's structure on a collision 
damage - a case study 

Dr inż. Karol Niklas dr hab. inż. Lech 
Rowiński, prof. nadzw. 
PG 

1. Wstęp, cel, zakres 
2. Przeglądliteratury 
3. Opisanalizowanychprzypadków 
4. Symulacjekomputerowekolizji (MES) 
5. Analiza wyników 
6. Wnioski 

 

5 

Kalkulacja kosztów na wybranym etapie 
budowy statku 

Dr inż. R Pyszko 
Prof. J. Kozak 

 

1. Wstęp 
2. Przegląd stanu wiedzy w zakresie tematu 
3. Metoda wyceny kosztów budowy 
4. Opracowanie kosztorysowe 

5. Ocena efektywności opracowania 



6. Wnioski 
 Cost calculation at a selected stage of ship 

construction 
   

6 Opracowanie harmonogramu budowy statku 
dla wybranego etapu produkcji kadłuba statku 

Dr inż. R. Pyszko Prof. W. Tarełko 1. Wstęp 
2. Przegląd stanu wiedzy w zakresie planowania produkcji 

stoczniowej 
3. Metoda wyceny kosztów budowy 
4. Opracowanie harmonogramu 

5. Ocena efektywności opracowania 
6. Wnioski 

 Development of a ship construction schedule 
for a selected stage of ship hull production 

   

7 Normy Norsok w zastosowaniu do wybranej 
konstrukcji offshore 

Dr inż. R. Pyszko 

Prof. J. Kozak 
 

1. Wstęp 
2. Przegląd stanu wiedzy w zakresie stosowania norm Norsok 
3. Najważniejsze postanowienia dla producenta obiektów 

offshoer 
4. Analiza wybranego obiektu pod względem stosowania 

norm 

5. Ocena poprawności dokonanej analizy 
6. Wnioski 

 Requirements analysis Norsok standards as 
applied to a selected offshore structures 

   

8 Cyfryzacja wybranego etapu produkcji kadłuba 
statku 

Dr inż. R. Pyszko Prof. W. Tarełko 1. Wstęp 
2. Przegląd stanu wiedzy w zakresie wykorzystania PLM 
3. Implementacja modelu 3D wybranego obiektu (lub 

fragmentu) 
4. Analiza wybranego obiektu pod względem technologicznym 

5. Ocena poprawności dokonanej analizy 
6. Wnioski 

9 a. Analiza właściwości manewrowych 
jednośrubowego kontenerowca ULCS na 
wstępnym etapie projektowania 
b. Analysis of manoeuvring abilities of Ultra 
Large Container Ship in early design stage 

Dr inż. Maciej Reichel Dr inż. Michał 
Krężelewski 

Praca zawierać będzie analizę metod prognozowania 
właściwości manewrowych statków z klasycznym układem 
jednośrubowym. Na podstawie literatury autor wykona 
prognozę manewrową, którą zweryfikuje badaniami 
modelowymi. Autor pracy będzie pełnił wiodącą rolę przy 
przygotowywaniu planu prób, ich realizacji i analizie. 
Praca oparta będzie na badaniach eksperymentalnych 
załogowego modelu kontenerowca ULCS [394.40m] 
wykonanego w skali 1:24, dostępnego w Ośrodku Badawczo-
Szkoleniowym Manewrowania Statkami w Kamionce koło 
Iławy. Badania obejmować będą standardowe próby 
manewrowe IMO. 



10 a. Analiza manewru crabbingu dla 
dwuśrubowego kontenerowca ULCS z 
hybrydowym układem napędowym twin-
crp-pod 
b. Crabbing manoeuvre analysis for Ultra 
Large Container Ship wit hybrid twin-crp-
pod propulsion system 

Dr inż. Maciej Reichel Dr hab. inż. Paweł 
Dymarski 

Praca zwierać będzie teoretyczne podstawy zagadnienia 
crabbingu, w tym oddziaływanie z nabrzeżem. 
Praca będzie analizą przypadku analizy crabbingu dla 
ultradużego kontenerowca z klasycznym układem 
dwuśrubowym i hybrydowym napędem twin-crp-pod. 
Analiza oparta będzie na obliczeniach numerycznych, wzorach 
regresyjnych i uwzględniać będzie oddziaływania pomiędzy 
śrubami i sterami oraz pomiędzy pędnikami azymutalnymi. 
Praca zakończy się napisaniem artykułu do czasopisma 
naukowego. 

11 a. Prognoza właściwości manewrowych 
zbiornikowca VLCC w stanie pełnego 
zanurzenia na podstawie wyników w 
zanurzeniu balastowym według zaleceń 
IMO 
b. Prediction of manoeuvring abilities for 
VLCC tanker in full load condition based on 
results in ballast draught according to IMO 
recommendations 

Dr inż. Maciej Reichel Dr hab. inż. Paweł 
Dymarski 

Praca zwierać będzie podstawy teoretyczne oraz sposoby 
analizy właściwości manewrowych statków. Założeniem pracy 
jest sprawdzenie jakości prognozy właściwości manewrowych 
dla stanu pełnego załadowania na podstawie wyników prób w 
stanie balastowym. Praca obejmować będzie opracowanie na 
podstawie literatury modelu matematycznego manewrowania 
uwzględniającego co najmniej stan balastowy i pełnego 
załadowania. Wykonane prognozy zweryfikowane zostaną 
badaniami modelowymi. Autor pracy będzie pełnił wiodącą 
rolę przy przygotowywaniu planu prób, ich realizacji i analizie. 
Praca kończyć powinna się napisaniem artykułu do 
międzynarodowego czasopisma naukowego. 
Praca oparta będzie na badaniach eksperymentalnych 
załogowego modelu zbiornikowca VLCC [330.65m] 
wykonanego w skali 1:24, dostępnego w Ośrodku Badawczo-
Szkoleniowym Manewrowania Statkami w Kamionce koło 
Iławy. Badania obejmować będą standardowe próby IMO dla 
warunków stanu balastowego i weryfikację wykonanych 
prognoz w stanie pełnego załadowania. 

12 a. Wpływ warunków wody płytkiej na 
charakterystyki napędowe pędnika 
azymutalnego 
b. Influence of shallow water conditions on 
propulsive characteristics of pod propulsor 

Dr inż. Maciej Reichel Dr hab. inż. Paweł 
Dymarski 

Praca zawierać będzie podstawowe wiadomości na temat 
charakterystyk napędowych pędników azymutalnych oraz na 
temat badań modelowych pomiaru ww. charakterystyk. 
Główna część pracy, tj. analiza wpływu wody płytkiej na 
charakterystyki napędowe pędnika azymutalnego oparta 
będzie na badaniach modelowych przeprowadzonych na 
basenie modelowym OiO. Autor pracy będzie pełnił rolę 
wspierającą przy przygotowywaniu planu prób, ich realizacji i 
analizie. 
Szczególnym zadaniem w pracy będzie zaadoptowanie metody 



4-quadrantowej badania charakterystyk napędowych do 
pomiaru sił na pędniku azymutalnym. 
Na podstawie wyników badań modelowych opracowana 
zostanie ogólna metoda korekty charakterystyk napędowych 
pędników azymutalnych w wodzie płytkiej. 
Praca zakończy się napisaniem artykułu do czasopisma 
naukowego. 

13 a. Projekt określenia profilu 
kompetencyjnego  członków zespołu 
projektowego w  środowisku wirtualnym 
gospodarce morskiej. 
b. Project of determining the competency 
profile of project team members in a 
virtual environment of the maritime 
economy. 

dr Anna Dembicka prof. dr hab. inż. 
Janusz Kozak 

1. Wstęp i cel pracy 
2. Studia literaturowe 
Analiza zagadnień twórczość i kreatywność, stymulatory i 
inhibitory rozwoju twórczości zespołów projektowych, zasady 
budowania wirtualnego zespołu projektowego, badanie 
kompetencji pracowniczych, inteligencja techniczna, 
emocjonalna i zdrowotna w kształtowaniu kompetencji 
pracowniczych, idea design thinking, zarządzanie 
multigeneracyjne, zarządzanie talentami, turkusowe 
organizacje. 
3. Opracowanie i przeprowadzenie badań w wybranym 
przedsiębiorstwie 
4. Projekt autorskiego profilu kompetencyjnego 
5. Ocena efektywności projektu 
6. Podsumowanie, wnioski i wytyczne do dalszych badań 

     
14 a. Temat zaproponowany przez studenta 

b. Topicproposed by student 
Prof  dr hab inż.  
Janusz Kozak 

do ustalenia 1. Wstęp I cel pracy 
2. Studia literaturowe związane z tematem pracy. 
3. Badania własne. 
4. Podsumowanie i wnioski. 
5. Bibliografia 
6. Spisy rysunków , tabel, itp. 
7. Dodatki 

 

 

 

 

 



Zakład Hydromechaniki i Hydroakustyki 

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 techniczny samosteru wiatrowego dla 

jachtu żaglowego. 

b.Technical project of self-wind rudder sailboat. 

prof. dr hab. inż. 

Eugeniusz Kozaczka 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

1. Cel pracy 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: 

- opis obiektów podobnych i/lub używanych metod do 

analiz zagadnienia. 

- czym różni się obiekt analizowany w ramach pracy od 

obiektów podobnych (a co ma z nimi wspólnego). 

- opisać główne problemy związane z projektowaniem / 

analizą danego typu obiektów 

3. Szczegółowy opis obiektu projektowanego (i/lub 

analizowanego) będącego przedmiotem pracy 

- główne założenia projektowe wraz z ograniczeniami, 

- geometria (w przypadku określonego obiektu do analiz) 

- inne niezbędne lub pomocne dane (np. charakterystyki 

hydrostatyczne dla analizowanego stanu danego obiektu). 

4. Opis stosowanych metod projektowych/obliczeniowych 

itp. Przedstawienie modeli matematycznych, 

zastosowanych metod numerycznych, algorytmów 

obliczeniowych. itp. 

5. Opis wykonanych analiz obliczeniowych: 

- przygotowanie danych 

- przedstawienie wyników (tabele, wykresy, inne formy 

wizualizacji) 

6. Analiza uzyskanych wyników, porównanie z wynikami 

uzyskanych dla innych (istniejących) obiektów, 

sprawdzenie określonych kryteriów projektowych, itp. 

7. Podsumowanie i wnioski (nawiązać do celu pracy, czy 

cel ten został osiągnięty ?) 

2 a. Opracowanie metody zrównoważenia 

żaglowego dla jachtu typu jol. 

prof. dr hab. inż. 

Eugeniusz Kozaczka 

drinż. Michał 

Krężelewski 

1. Cel pracy 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: 



b. Development of a method for balancing a 

sailing yacht type jol. 

- opis obiektów podobnych i/lub używanych metod do 

analiz zagadnienia. 

- czym różni się obiekt analizowany w ramach pracy od 

obiektów podobnych (a co ma z nimi wspólnego). 

- opisać główne problemy związane z projektowaniem / 

analizą danego typu obiektów 

3. Szczegółowy opis obiektu projektowanego (i/lub 

analizowanego) będącego przedmiotem pracy 

- główne założenia projektowe wraz z ograniczeniami, 

- geometria (w przypadku określonego obiektu do analiz) 

- inne niezbędne lub pomocne dane (np. charakterystyki 

hydrostatyczne dla analizowanego stanu danego obiektu). 

4. Opis stosowanych metod projektowych/obliczeniowych 

itp. Przedstawienie modeli matematycznych, 

zastosowanych metod numerycznych, algorytmów 

obliczeniowych. itp. 

5. Opis wykonanych analiz obliczeniowych: 

- przygotowanie danych 

- przedstawienie wyników (tabele, wykresy, inne formy 

wizualizacji) 

6. Analiza uzyskanych wyników, porównanie z wynikami 

uzyskanych dla innych (istniejących) obiektów, 

sprawdzenie określonych kryteriów projektowych, itp. 

7. Podsumowanie i wnioski (nawiązać do celu pracy, czy 

cel ten został osiągnięty ?) 

3 a. Hałas wytwarzany przez statki: sposoby 

zmniejszania tego hałasu. 

b. The noise produced by ships: ways of 

reducing the noise. 

prof. dr hab. inż. 

Grażyna Grelowska  

prof. dr hab. inż. 

Eugeniusz Kozaczka 

1. Cel pracy 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: 

- opis obiektów podobnych i/lub używanych metod do 

analiz zagadnienia. 

- czym różni się obiekt analizowany w ramach pracy od 

obiektów podobnych (a co ma z nimi wspólnego). 

- opisać główne problemy związane z projektowaniem / 

analizą danego typu obiektów 

3. Szczegółowy opis obiektu projektowanego (i/lub 



analizowanego) będącego przedmiotem pracy 

- główne założenia projektowe wraz z ograniczeniami, 

- geometria (w przypadku określonego obiektu do analiz) 

- inne niezbędne lub pomocne dane (np. charakterystyki 

hydrostatyczne dla analizowanego stanu danego obiektu). 

4. Opis stosowanych metod projektowych/obliczeniowych 

itp. Przedstawienie modeli matematycznych, 

zastosowanych metod numerycznych, algorytmów 

obliczeniowych. itp. 

5. Opis wykonanych analiz obliczeniowych: 

- przygotowanie danych 

- przedstawienie wyników (tabele, wykresy, inne formy 

wizualizacji) 

6. Analiza uzyskanych wyników, porównanie z wynikami 

uzyskanych dla innych (istniejących) obiektów, 

sprawdzenie określonych kryteriów projektowych, itp. 

7. Podsumowanie i wnioski (nawiązać do celu pracy, czy 

cel ten został osiągnięty ?) 

4 a. Aktywnośćwibroakustycznastatku.  

b.Activity vibroacoustic ship. 

prof. dr hab. inż. 

Grażyna Grelowska 

dr hab. inż. 

PawełDymarski 

1. Cel pracy 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: 

- opis obiektów podobnych i/lub używanych metod do 

analiz zagadnienia. 

- czym różni się obiekt analizowany w ramach pracy od 

obiektów podobnych (a co ma z nimi wspólnego). 

- opisać główne problemy związane z projektowaniem / 

analizą danego typu obiektów 

3. Szczegółowy opis obiektu projektowanego (i/lub 

analizowanego) będącego przedmiotem pracy 

- główne założenia projektowe wraz z ograniczeniami, 

- geometria (w przypadku określonego obiektu do analiz) 

- inne niezbędne lub pomocne dane (np. charakterystyki 

hydrostatyczne dla analizowanego stanu danego obiektu). 

4. Opis stosowanych metod projektowych/obliczeniowych 

itp. Przedstawienie modeli matematycznych, 



zastosowanych metod numerycznych, algorytmów 

obliczeniowych. itp. 

5. Opis wykonanych analiz obliczeniowych: 

- przygotowanie danych 

- przedstawienie wyników (tabele, wykresy, inne formy 

wizualizacji) 

6. Analiza uzyskanych wyników, porównanie z wynikami 

uzyskanych dla innych (istniejących) obiektów, 

sprawdzenie określonych kryteriów projektowych, itp. 

7. Podsumowanie i wnioski (nawiązać do celu pracy, czy 

cel ten został osiągnięty ?) 

5 a. Systemy zabezpieczania obiektów 

infrastruktury morskiej: platform wiertniczych, 

wejść do portu. 

b. Protection systems infrastructure facilities 

offshore: drilling platforms, enter the port. 

prof. dr hab. inż. 

Grażyna Grelowska 

dr hab. inż. 

PawełDymarski 

1. Cel pracy 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: 

- opis obiektów podobnych i/lub używanych metod do 

analiz zagadnienia. 

- czym różni się obiekt analizowany w ramach pracy od 

obiektów podobnych (a co ma z nimi wspólnego). 

- opisać główne problemy związane z projektowaniem / 

analizą danego typu obiektów 

3. Szczegółowy opis obiektu projektowanego (i/lub 

analizowanego) będącego przedmiotem pracy 

- główne założenia projektowe wraz z ograniczeniami, 

- geometria (w przypadku określonego obiektu do analiz) 

- inne niezbędne lub pomocne dane (np. charakterystyki 

hydrostatyczne dla analizowanego stanu danego obiektu). 

4. Opis stosowanych metod projektowych/obliczeniowych 

itp. Przedstawienie modeli matematycznych, 

zastosowanych metod numerycznych, algorytmów 

obliczeniowych. itp. 

5. Opis wykonanych analiz obliczeniowych: 

- przygotowanie danych 

- przedstawienie wyników (tabele, wykresy, inne formy 

wizualizacji) 

6. Analiza uzyskanych wyników, porównanie z wynikami 



uzyskanych dla innych (istniejących) obiektów, 

sprawdzenie określonych kryteriów projektowych, itp. 

7. Podsumowanie i wnioski (nawiązać do celu pracy, czy 

cel ten został osiągnięty ?) 

6 a. Pędniki jednostek szybkich 

b. Propulsor used on high speed crafts 

drinż. 

MichałKrężelewski 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

1. Cel pracy 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: 

- opis obiektów podobnych i/lub używanych metod do 

analiz zagadnienia. 

- czym różni się obiekt analizowany w ramach pracy od 

obiektów podobnych (a co ma z nimi wspólnego). 

- opisać główne problemy związane z projektowaniem / 

analizą danego typu obiektów 

3. Szczegółowy opis obiektu projektowanego (i/lub 

analizowanego) będącego przedmiotem pracy 

- główne założenia projektowe wraz z ograniczeniami, 

- geometria (w przypadku określonego obiektu do analiz) 

- inne niezbędne lub pomocne dane (np. charakterystyki 

hydrostatyczne dla analizowanego stanu danego obiektu). 

4. Opis stosowanych metod projektowych/obliczeniowych 

itp. Przedstawienie modeli matematycznych, 

zastosowanych metod numerycznych, algorytmów 

obliczeniowych. itp. 

5. Opis wykonanych analiz obliczeniowych: 

- przygotowanie danych 

- przedstawienie wyników (tabele, wykresy, inne formy 

wizualizacji) 

6. Analiza uzyskanych wyników, porównanie z wynikami 

uzyskanych dla innych (istniejących) obiektów, 

sprawdzenie określonych kryteriów projektowych, itp. 

7. Podsumowanie i wnioski (nawiązać do celu pracy, czy 

cel ten został osiągnięty ?) 

Uwagi: 

Rodzaje pędników stosowanych na jednostkach szybkich; 

podstawy ich doboru dla poszczególnych typów; przykład 



doboru pędnika dla wybranej jednostki 

7 a. Symulacja komputerowa wybranych prób 

manewrowych 

b.Simulation of manoeuvering tests 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

1. Cel pracy 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: 

- opis obiektów podobnych i/lub używanych metod do 

analiz zagadnienia. 

- czym różni się obiekt analizowany w ramach pracy od 

obiektów podobnych (a co ma z nimi wspólnego). 

- opisać główne problemy związane z projektowaniem / 

analizą danego typu obiektów 

3. Szczegółowy opis obiektu projektowanego (i/lub 

analizowanego) będącego przedmiotem pracy 

- główne założenia projektowe wraz z ograniczeniami, 

- geometria (w przypadku określonego obiektu do analiz) 

- inne niezbędne lub pomocne dane (np. charakterystyki 

hydrostatyczne dla analizowanego stanu danego obiektu). 

4. Opis stosowanych metod projektowych/obliczeniowych 

itp. Przedstawienie modeli matematycznych, 

zastosowanych metod numerycznych, algorytmów 

obliczeniowych. itp. 

5. Opis wykonanych analiz obliczeniowych: 

- przygotowanie danych 

- przedstawienie wyników (tabele, wykresy, inne formy 

wizualizacji) 

6. Analiza uzyskanych wyników, porównanie z wynikami 

uzyskanych dla innych (istniejących) obiektów, 

sprawdzenie określonych kryteriów projektowych, itp. 

7. Podsumowanie i wnioski (nawiązać do celu pracy, czy 

cel ten został osiągnięty ?)Uwagi: 

Omówienie podstawowych prób manewrowych; 

przedstawienie konkretnego modelu matematycznego 

manewrującego statku; wykonanie programu symulacji co 

najmniej dwóch prób manewrowych w dowolnym 

środowisku programistycznym; weryfikacja uzyskanych 

wyników 



8 a. Urządzenia stosowane w dynamicznym 

pozycjonowaniu statku 

b. Devices used in dynamics positioning 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

j.w 

Uwagi: 

Przedstawienie podstawowych problemów związanych z 

dynamicznym pozycjonowaniem statku; rodzaje urządzeń 

stosowanych w DP; zasady doboru tych urządzeń; 

wykonanie wstępnej analizy doboru urządzeń DP dla 

konkretnej jednostki 

9. a. Wyznaczanie oporu oraz dobór napędu 

jednostki ślizgowej 

b. Resistance calculations and sizing a propulsor 

for planning craft 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

dr hab. inż. Paweł 

Dymarski 

j.w.  

Uwagi: 

Metody wyznaczania oporu jednostek ślizgowych; 

opracowanie programu komputerowego dla wybranej 

metody; obliczenie krzywej oporu oraz dobór pędnika dla 

wybranej jednostki rzeczywistej 

10 a. Badania modelowe właściwości morskich 

platformy  półzanurzeniowej. 

Prognozowanie wartości sił drugiego rzędu dla 

zadanego widma fali nieregularnej 

 

b. Seakeeping model tests of semi-submersible 

platform. 

Predicting of the second order forces for a given 

spectrum of irregular wave. 

dr hab. inż. 

PawełDymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w.  

11 a. Obliczenia reakcji aerodynamicznej na części 

nadwodnej platformy wiertniczej za  pomocą 

oprogramowania CFD (np. STAR CCM+) 

 

b. Computations of aerodynamic reaction on 

the above-water part of the oil rig using CFD 

software (eg. STAR CCM +) 

dr hab. inż. 

PawełDymarski 

drinż. 

MichałKrężelewski 

j.w.  

12 a. Analiza dynamiki platformy posadowionej 

typu JACKET, poddanej działaniu fal, za pomocą 

uproszczonych metod obliczeniowych. 

 

b. Analysis of the dynamics of JACKET-type 

dr hab. inż. 

PawełDymarski 

dr inż. Michał 

Krężelewski 

j.w.  

Uwagi: 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

(rozdział 8 i 9) 



platform, subjected to the waves, using 

simplified calculation methods. 

13 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. 

{Możliwebadaniamodelowe, ale to zależy od 

wieluczynników) 

 

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.  

Uwagi: 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

M. Frąckowiak „Statyka Okrętu” 

14 a. Analiza dynamiki platformy pionowo-

kotwiczonej TLP (lub spar) morskiej turbiny 

wiatrowej, poddanej działaniu fal, za pomocą 

uproszczonych metod obliczeniowych. 

Sprawdzenieokreślonychkryteriówprojektowych 

 

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 

drinż. 

MichałKrężelewski 

j.w.  

Uwagi: 

Literatura: 

J.F. Wilson „Dynamics of Offshore Structure” 

 

15 a. Analiza opływu, układu falowego oraz 

obliczanie oporu kadłuba statku za pomocą 

narzędzi CFD (np.: STAR CCM+) 

 

b. Numerical analysis odstramlines and wave 

pattern around the ship hull. Computations of 

drag force. 

(using CFD software eg. STAR CCM+) 

dr hab. inż. 

PawełDymarski 

drinż. Marek 

Kraskowski 

j.w.  

16 a. Dobór gabarytów pali ssących dla obiektów dr inż. Paweł drinż. Marek j.w.  



offshore (np. morskich elektrowni 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. 

Dymarski Kraskowski Literatura: 

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

UNDER LATERAL LOADING” 1979 

J.A.T. Ruigrok: „LaterallyLoadedPiles. Models and 

Measurements”  

 

17 a. Obliczeniowa analiza oporowa jednostki 
ślizgowej.  
b. Computational analysis of the resistance 
characteristics of the planning boat. 

dr inż. Marek 
Kraskowski 

dr hab inż. Paweł 
Dymarski 

Przegląd literatury.  
Projekt uproszczonego kształtu jednostki ślizgowej. 
Wyznaczenie charakterystyk oporowych metodą 
Sawickiego (Maxsurf) 
Obliczeniowa analiza oporowa CFD dla wybranych 
prędkości.  

 

ZakładSiłowni Morskich i Lądowych 

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. Opracowanie charakterystyki 

obciążeniowej jednostkowego zużycia 

paliwa i współczynnika nadmiaru powietrza 

laboratoryjnego silnika  

b. Elaboration of the load specific fuel 

consumption and excess air coefficient of 

the laboratory Diesel engine 

inż. dr inż. inż. 

Zbigniew Korczewski 

prof. dr hab. Inż. Jerzy 

Girtler 

1. Charakterystyki silników o ZS; 
2.  Metodyka wyznaczania charakterystyk obciążeniowych 

silników okrętowych w warunkach eksploatacji; 
3. Identyfikacja konstrukcyjna i parametryczna 

laboratoryjnego silnika o ZS. Charakterystyka układu 
pomiarowego; 

4. Przeprowadzenie własnych badań doświadczalnych 
laboratoryjnego silnika o ZS w różnych stanach obciążenia 
(charakterystyka śrubowa i regulatorowa); 

5.  Opracowanie charakterystyki obciążeniowej 
jednostkowego zużycia paliwa i współczynnika nadmiaru 
powietrza silnika laboratoryjnego w zakresie nominalnej 



prędkości obrotowej; 
6. Analiza statystyczna i merytoryczna uzyskanych wyników. 

2. a. Projekt wstępny siłowni kontenerowca 

spełniającego wymagania pod względem 

emisji dwutlenku węgla na rok 2050 

 

b. Preliminary design of the power plant 

for the container ship meeting the 

requirements in terms of carbon dioxide 

emissions for 2050 

dr inż. Roman 

Liberacki 

dr hab. inż. Jerzy Głuch 1. Założenia projektowe dotyczące jednostki pływającej; 
2. Wymagania odnośnie emisji gazów cieplarnianych na 

rok 2050; 
3. Rozwiązanie siłowni projektowanego statku na dzień 

dzisiejszy; 
4. Propozycja modyfikacji siłowni w celu spełnienia 

wymagań na rok 2050; 
5. Projekt wstępny ekologicznej siłowni; 

 

Zakład Mechatroniki Morskiej 

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. Badania łożysk ślizgowych smarowanych 
wodą – projekt przebudowy stanowiska 
badawczego i badania eksperymentalne  
b. Research on water lubricated main shaft 
bearings – design of test rig modernization 
and experimental tests 

Dr hab. inż. W. Litwin Dr inż. W. Leśniewski 
Dr inz. D. Piątek 
Dr inż. K. Czapczyk 

Temat dla studentów chcących zaangażować się w pracę 
projektowo – badawczą w laboratorium. 
W ramach pracy ma powstać projekt przebudowy stanowiska 
badawczego oraz wykonana ma zostać pierwsza seria 
testowych badań eksperymentalnych.  

2 a. Badania trwałości łożysk ślizgowych 
smarowanych olejem biodegradowalnym  – 
projekt przebudowy stanowiska badawczego 
i badania eksperymentalne  
b. Research on wear of sliding bearings 
lubricated by  bio oil – design of test rig 
modernization and experimental tests 

Dr hab. inż. W. Litwin Dr inż. W. Leśniewski 
Dr inz. D. Piątek 
Dr inż. K. Czapczyk 

Temat dla studentów chcących zaangażować się w pracę 
projektowo – badawczą w laboratorium. 
W ramach pracy ma powstać projekt przebudowy stanowiska 
badawczego oraz wykonana ma zostać pierwsza seria 
testowych badań eksperymentalnych. 

3 a. Projekt hybrydowego układu napędu i 
zasilania luksusowego katamaranu 
wyposażonego w wodorowe ogniwa 
paliwowe 
b. Design of hybrid propulsion system for 

Dr hab. inż. W. Litwin Dr inż. W. Leśniewski 
Dr inż. D. Piątek 
 

Wykonanie projektu układu napędy i zasilania hybrydowego 
katamaranu o długości około 20m wyposażonego w 
generatory prądotwórcze, ogniwa fotowoltaiczne, 
akumulatory litowe oraz wodorowe ogniwa paliwowe.  



luxury catamaran with hydrogen fuel cells 

4 a. Projektwciągarkikotwiczno-cumowniczej 
b. Design of an anchor and mooring winch 

Dr inż. Agnieszka 
Maczyszyn 

prof. dr hab. inż. 
Czesław Dymarski 
 

1. Wstęp z krótkim uzasadnieniem znaczenia podjętej 
tematyki pracy. 
2. Przegląd i analiza rozwiązań konstrukcyjnych oraz napędu i 
sterowania współczesnych urządzeń tego typu. 
3. Wybór lub opracowanie własnej koncepcji projektowanego 
urządzenia. 
4. Analiza stanów pracy i wyznaczenie podstawowych 
obciążeń ważnych elementów i mechanizmów w oparciu o 
wymagania towarzystw klasyfikacyjnych. 
5. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji oraz dobór 
gotowych mechanizmów i zespołów napędu i sterowania. 
6. Wykonanie dokumentacji rysunkowej obejmującej rysunek 
złożeniowy i co najmniej dwa rysunki wykonawcze wybranych 
części oraz ewentualnie schemat napędu i sterowania 
urządzenia. 
7. Wnioski końcowe 

5 a. Projekt wciągarki kotwicznej z przystawką 
cumowniczą  
b. Design of an anchor winch with gypsy 
head 

Dr inż. Agnieszka 
Maczyszyn 

prof. dr hab. inż. 
Czesław Dymarski 
 

1. Wstęp z krótkim uzasadnieniem znaczenia podjętej 
tematyki pracy. 
2. Przegląd i analiza rozwiązań konstrukcyjnych oraz napędu i 
sterowania współczesnych urządzeń tego typu. 
3. Wybór lub opracowanie własnej koncepcji projektowanego 
urządzenia. 
4. Analiza stanów pracy i wyznaczenie podstawowych 
obciążeń ważnych elementów i mechanizmów w oparciu o 
wymagania towarzystw klasyfikacyjnych. 
5. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji oraz dobór 
gotowych mechanizmów i zespołów napędu i sterowania. 
6. Wykonanie dokumentacji rysunkowej obejmującej rysunek 
złożeniowy i co najmniej dwa rysunki wykonawcze wybranych 
części oraz ewentualnie schemat napędu i sterowania 
urządzenia. 
7. Wnioski końcowe 

6 a. Projekt wciągarki cumowniczej 
b. Design of mooringwinch 

Dr inż. Agnieszka 
Maczyszyn 

prof. dr hab. inż. 
Czesław Dymarski 
 

1. Wstęp z krótkim uzasadnieniem znaczenia podjętej 
tematyki pracy. 
2. Przegląd i analiza rozwiązań konstrukcyjnych oraz napędu i 
sterowania współczesnych urządzeń tego typu. 
3. Wybór lub opracowanie własnej koncepcji projektowanego 
urządzenia. 



4. Analiza stanów pracy i wyznaczenie podstawowych 
obciążeń ważnych elementów i mechanizmów w oparciu o 
wymagania towarzystw klasyfikacyjnych. 
5. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji oraz dobór 
gotowych mechanizmów i zespołów napędu i sterowania. 
6. Wykonanie dokumentacji rysunkowej obejmującej rysunek 
złożeniowy i co najmniej dwa rysunki wykonawcze wybranych 
części oraz ewentualnie schemat napędu i sterowania 
urządzenia. 
7. Wnioski końcowe 

 

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. Analiza pola ciśnienia za kadłubem statku 
w stanach nieustalonych z 
uwzględnieniem interakcji kadłub-pędnik-
silnik 

b. Analysis the changing of wake field in 
unsteady states by takin into account 
interaction of hull-propeller-engine 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

prof. dr hab. inż. 
Eugeniusz Kozaczka 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli 
3. Wybór statku, określenie parametrów 
4. Modelowanie 3D geometrii statku  
4. Obliczenia CFD w celu określenia zmiany wartości w 
5. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

2 a. Analiza zmienności bezwymiarowego 
współczynnika siły naporu pędnika statku 
(𝑡) w stanach nieustalonych 

b. Analysis the variation of thrust deduction 
factor of ship’s propeller in unsteady 
states  

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

prof. dr hab. inż. 
GrażynaGrelowska 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli 
3. Wybór statku, określenie parametrów 
4. Modelowanie 3D geometrii pędnika  
4. Obliczenia CFD w celu określenia zmiany wartości t 
5. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

3 a. Analiza możliwości i wykonalności 
wytwarzania i magazynowania wodoru 
na statkach jako paliwo dla układu 
napędu statku 

b. Possibility and feasibility analysis of 
generating and storage of Hydrogen on a 
shipboard as a fuel for ship propulsion 
system 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Jerzy 
Głuch, prof. uczelni 

1. Definicja problemu, cel i zakres pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań 
3. Określenie wzorcowego statku, jego układu napędu i 

warunki pracy 
4. Analiza istniejących sposobów wytwarzania wodoru i 
możliwości ich wykorzystania dla wybranego statku 
4. Analiza istniejących sposobów magazynowania wodoru i 

możliwości ich wykorzystania dla wybranego statku 



5. Analiza uzyskanych wyników 
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

4 a. Projekt układu magazynowania wodoru 
na statkach jako paliwo do napędzania 
silników spalinowych 

b. Design of Hydrogen storage system on 
shipboard 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Damian 
Bocheński, prof. 
uczelni 

1. Definicja problemu, cel i zakres pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań 
3. Klasyfikacja i opis sposobów magazynowania wodoru, a 

także wykonanie analizy porównawczej 
4. Wybór racjonalnej metody magazynowania wodoru oraz 

wykonanie projektu koncepcyjnego związanej z nią instalacji 
5. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

5 a. Automatyzacja systemu cumowania 
statku 

b. Automation of ship mooring system 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Marek 
Dzida, prof. uczelni 

1. Definicja problemu, cel i zakres pracy 
2. Przegląd literatury 
3. Analiza porównawcza istniejących rozwiązań 
4. Wybór statku oraz określenie jego etapy cumowania 
5. Projekt układu automatycznego cumowania danego statku 
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

6 a. Modelowania i symulacja ruchu 
wybranego statku podczas falowania 

b. Modelling and simulation of ship motion 
under sea wave condition 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Marek 
Dzida, prof. uczelni 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli 
3. Wybór statku, określenie parametrów 
4. Algorytm, model i obliczenie wektora prędkości statku z 

uwzględnieniem modelu fali 
5. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

7 a. Modelowanie, symulacja i sterowanie 
wybranego systemu energetycznego w 
stanach nieustalonych 
b. Modelling, simulation and control of a 
selected power system during unsteady 
states 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Marek 
Dzida, prof. uczelni 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli 
3. Budowa modelu wybranego układu 
4. Symulacja modelu wybranego układu 
5. Projektowanie układu sterowania oraz jego symulacja, 
5. Analiza i weryfikacja wyników ,  
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

8 a. Analiza operatywności wybranego statku – 
kryteria i metody wyznaczenia ich wartości 
b. Ship operability – criteria and calculation 
methods 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Janusz 
Kozak, prof. uczelni 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących modeli 
3. Określenie pojęcie operacyjności dla wybranego statku 
4. Model i sposób wyznaczenia wskaźniki określające 
operacyjność statku  
5. Przykładowe obliczenia 
6. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
7. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

9 a. Analiza kołysań bocznych i wzdłużnych 
statku typu PSV 

dr inż. Hossein 
Ghaemi 

dr hab. inż. Janusz 
Kozak, prof. uczelni 

1. Definicja problemu i cel pracy 
2. Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań 



b. Analysis of roll and pitch motion of a PSV 3. Wybór PSV, określenie parametrów 
4. Algorytm, model i obliczenie kołysań bocznych i wzdłużnych 

wybranego statku 
5. Analiza i weryfikacja uzyskanych wyników,  
6. Podsumowanie, wnioski i propozycje dot. dalszych badań 

 


