
WYKAZ TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH    z     INSTYTUTU BUDOWY MASZYN 

dla kierunku: 1. Budownictwo  

                                              2.Mechanika i Budowa Maszyn 

                                                              3. Inżynieria odnawialnych źródeł energii        

L.p. Nazwisko i imię 
promotora 

Kontakt Temat pracy dyplomowej Kierunek studiów/ 
specjalność/stopień studiów  

Zakład Inżynierii Materiałowej 
 

1. dr hab. inż. Tomasz 
Budzynowski 

t.budzynowski@uthrad.pl   

2. prof. Marian 
Szczerek 

marian.szczerek@uthrad.pl   

3. dr inż. Wojciech 
Kucharczyk 

wojciech.kucharczyk@uthrad.pl 1.  Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do 
badań ablacyjnych właściwości termoochronnych 

2.  Analiza możliwości zastosowania polimerowych 
kompozytów ablacyjnych w ochronie danych 
elektronicznych 

3. Lekkie osłony termoochronne na bazie 
epoksydowych kompozytów przekładkowych 

4. Dynamomechaniczne metody analizy termicznej w 
ocenie właściwości nanokompozytów 
epoksydowych 

 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Ocena wpływu napełniaczy 
glinokrzemianowych na właściwości 
termomechaniczne kompozytów 
polimerowych 

2. Wpływ składu fazowego na  wybrane 
parametry wytrzymałościowe epoksydowych 
kompozytów przekładkowych 

3. Nanokompozyty epoksydowe do zastosowań 
na autonomiczne osłony termo ochronne 

4. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/programowanie 

obrabiarek CNC/II stopień 

   1. Ocena właściwości  strukturalnych i 
termoizolacyjnych  materiałów metodą 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/I stopień 



termografii aktywnej 
   2. Termoochronne systemy zabezpieczeń budowli 

wielkokobaturowych materiałami ablacyjnymi 
 
 

 

4. dr inż. Andrzej 
Mazurkiewicz 

andrzej.mazurkiewicz@uthrad.pl 1. Wpływ obróbki cieplnej na właściwości i strukturę 
wybranego elementu stalowego wykonanego z 
proszków metali metodą wytwarzania 
przyrostowego 

2. Wpływ odkształcenia na strukturę i wybrane 
właściwości kompozytu PTFE-brąz 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

1. Analiza właściwości fizycznych i mechanicznych 
materiałów stosowanych na instalacje wodne i c.o. 
Wytyczne do projektowania 

2. Ochrona przed korozją konstrukcji budowlanych 
 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/I stopień 

5. dr inż. Andrzej 
Poprzeczka 

a.poprzeczka@uthrad.pl 1. Ilościowy wpływ fazy węglikowej na wybrane 
właściwości mechaniczne stali narzędziowej 
proszkowej M390 

2. Ilościowa analiza struktury wysokostopowe j stali 
narzędziowej do pracy na zimno 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/programowanie 

obrabiarek CNC/ 
II stopień 

Zakład Technologii Mechanicznej 

6. prof. Tadeusz Opara tadeuszopara@civ.pl   

7. dr hab. inż. Marek 
Kowalik 

m.kowalik@uthrad.pl 1. Studium konstrukcyjne i  projekt imadła  z 
hydraulicznym wzmacniaczem siły docisku 

2. Studium konstrukcyjne i  projekt imadła  
modułowego  czteropozycyjnego z przeznaczeniem 
do mocowania na obrabiarkach CNC 

3. Studium funkcjonalności  i  projekt  systemu 
mocowania i bazowania  o konstrukcji     modułowej 
do    stosowania na obrabiarkach CNC       

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/ 
I stopień 

 
 
 
 
 

4. Studium konstrukcyjne i  projekt  głowicy 8-mio 
narzędziowej   o napędzie elektrycznym  

     dla małej tokarki CNC 
5. Opracowanie konstrukcji  wytaczadeł modułowych z 

podziałem naddatku obróbkowego w  zakresie 
średnic 30-80mm 

6. Technologia obróbki części typu korpus na 
poziomym centrum obróbkowym  (MCH) Studium 

 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/programowanie 

obrabiarek CNC/ 
II stopień 



konstrukcyjne i  projekt  automatu do gięcia drutu i 
sprężyn w zakresie średnic 0,5-3mm. 

7. Profil części produkowanych na prasce 
wielosuwakowej 

8. Zagadnienia gięcia części z taśmy i drutu 
9. Opracowanie konstrukcji suwaka gnącego 

8. dr inż. Wiktor 
Bielikow 

w.bielikow@uthrad.pl   

9. dr inż. Leszek 
Chałko 

leszek.chałko@uthrad.pl 1. Projekt stanowiska do kalibracji moment omierzy 
osiowych 

2. Projekt oprzyrządowania technologicznego do 
indukcyjnego lutowania płytek noży tokarskich 

3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
4. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
5. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
6. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
7. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
8. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Projekt Przyrządu typu prasa z automatycznym 
podawaniem i ekstrakcją elementów obrabialnych 

2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
4. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
5. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
6. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
7. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
8. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/systemy CAD/CAE/II 

stopień 

10. dr inż. Tomasz 
Mazur 

tomasz.mazur@uthrad.pl 1. Opracowanie oprogramowania do komputerowego 
wspomagania analizy/syntezy tolerancji wymiaru 
zależnego 

2. Projektowanie operacji kontrolnych położenia na 
współrzędnościowej maszynie pomiarowej  

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Wspomaganie projektowania zrobotyzowanych 
operacji technologicznych z wykorzystaniem 
programu SolidWorks 

2. Projektowanie operacji kontrolnych kształtu na 
współrzędnościowej maszynie pomiarowej  

Mechanika i Budowa 
Maszyn/programowanie 

obrabiarek CNC/ 
II stopień 

11. dr inż. Dmitrij 
Morozow 

d.morozow@uthrad.pl   

12. dr inż. Jerzy jerzy.narojczyk@uthrad.pl   



Narojczyk 

13. dr inż. Zbigniew 
Siemiątkowski 

z.siemiatkowski@uthrad.pl 1. Programowanie i obsługa tokarek Mazak Quick 
Turn Smart 100S ze sterowaniem Mazatrol 
Smart 

2. Podstawy programowania centrów frezarskich 
ze sterowaniem Heidenhain iTNC 530 w 
obróbce nachylonej 

3. Konstrukcje i zastosowanie aparatów 
podziałowych stosowanych w obrabiarkach CNC 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Wpływ warunków geometrycznych i 

chropowatości powierzchni na nośność 

walcowych połączeń skurczowych. 

 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/programowanie 

obrabiarek CNC/ 
II stopień 

Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn 

14. prof. Jan Sadowski jan.sadowski@uthrad.pl   

15. dr hab. inż. 
Wojciech Żurowski 

wojciech.zurowski@uthrad.pl 1. Wpływ odkształceń plastycznych materiału na jego 
odporność na zużycie tribologiczne Praca 
eksperymentalna. Doświadczalne sprawdzenie 
wpływu odkształceń plastycznych na zużycie 
tribologiczne. 

2.Materiały i technologie do wytwarzania 
nanomechanizmów Celem pracy jest 
przeprowadzenie analizy aktualnego stanu oraz 
tendencji rozwojowych nanotechnologii jako 
przyszłościowej bazy do wytwarzania mechanizmów 
precyzyjnych. 

3. Temat wolny do uzgodnienia  ze studentem  
4. Temat wolny do uzgodnienia  ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/programowanie 

obrabiarek CNC/ 
II stopień 

16. dr inż. Jan Ciecieląg (48) 361 71 62 1. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 

   1. Zastosowanie przekładni pasowych do napędu 
mechanizmu śrubowego platform 

2. Zastosowanie przekładni zębatych do napędu 
mechanizmu śrubowego platform 

3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

17. dr inż. Piotr Gruszka p.gruszka@uthrad.pl 1. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Opracowanie aplikacji umożliwiającej numeryczną Mechanika i Budowa 



symulację rozwiązania odwrotnego zadania 
dynamiki manipulatora kartezjańskiego z 
ortogonalną kiścią sferyczną 

2. Analiza dynamiki manipulatora cylindrycznego z 
ortogonalną kiścią sferyczną z uwzględnieniem 
efektów tarcia w jego przegubach 

3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Maszyn/systemy CAD/CAE/II 
stopień 

18. dr inż. Hanna 
Kochanek 

hankoch@uthrad.pl 1. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

19. dr inż. Paweł 
Maciąg 

p.maciag@uthrad.pl 1. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Metody pomiaru sygnałów akustycznych w 
pomieszczeniach zamkniętych 

2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/programowanie 

obrabiarek CNC/ 
II stopień 

20. dr inż. Andrzej 
Markiewicz 

a.markiewicz@uthrad.pl 1. Projekt i analiza kinematyczna mechanizmu do 
rehabilitacji kończyny górnej 
2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Analiza dynamiki manipulatora płaskiego o dwóch 
stopniach swobody 

2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/systemy CAD/CAE/II 

stopień 

21. dr inż. Piotr 
Sadowski 

p.sadowski@uthrad.pl 1. Projekt modyfikacji testera tribologicznego 
umożliwiającej ruch liniowy próbki 
2. Badanie zarysowania wybranych materiałów 
pojedynczym ziarnem umocowanym 
3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

   1. Zastosowanie metod rozpoznawania i analizy obrazu 
w technice i nauce 

2. Projekt układu odprowadzającego cząstki zużycia ze 
strefy tarcia 

3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/systemy CAD/CAE/II 

stopień 

22. dr inż. Leszek 
Sarnowicz 

l.sarnowicz@uthrad.pl 1. Współczesne materiały budowlane w   
zastosowaniu do domów pasywnych 

2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 

   1. Projekt przydomowej siłowni wiatrowej typu 
VAWT o mocy5 kW 

2. Modelowanie wirnika siłowni wiatrowej 
3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Inżynieria odnawialnych źródeł 
energii/I stopień 



   1. Projekt modelu dydaktycznej przekładni 
obiegowej 

2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

23. dr inż. Adam 
Wilczek 

adam.wilczek@uthrad.pl 1. Mechanizm precyzyjnej wagi magnetoelektrycznej 
2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/systemy CAD/CAE/II 

stopień 

   1. Biurowa niszczarka dokumentów 
2. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Mechanika i Budowa 
Maszyn/projektowanie i 

wytwarzanie maszyn/I stopień 

Zakład Budownictwa 

24. prof. Andrzej Kęsy akesy@op.pl   

25. dr hab. inż. Ryszard 
Dachowski 

tobrd@tu.kielce.pl 1. Projekt technologicznego dachu zielonego 
2. Projekt technologiczny pokrycia dachowego domu 

jednorodzinnego 
3. Projekt technologiczny stropu monolitycznego o 

dużej rozpiętości 
4. Projekt technologiczny zabezpieczeń wykopów 

głębokich 
5. Projekt technologiczny domu jednorodzinnego 

pasywnego 
6. Projekt termomodernizacji domu jednorodzinnego 
7. Projekt technologiczny deskowania konstrukcji 

żelbetonowej 
8. Projekt technologiczny osuszania ścian w budynku 

jednorodzinnym 
9. Projekt technologiczny izolacji akustycznej hotelu 
10. Projekt technologiczny docieplenia domu 

mieszkalnego jednorodzinnego 
11. Projekt technologiczny niwelacji tereny pod pas 

startowy lotniska 
12. Projekt drenażu pod budynek mieszkalny 

wielorodzinny podpiwniczony 
13. Projekt technologiczny domu energooszczędnego 
14. Projekt technologiczny tynku inteligentnego 
15. Projekt technologiczny rozbiórki domu 

mieszkalnego jednorodzinnego 
16. Projekt technologiczny ścian zewnętrznych domu 

jednorodzinnego 
17. Projekt modernizacji i remontu domu 

mieszkalnego jednorodzinnego 
18. Projekt technologiczny betonowania podwodnego 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 



zbiornika podziemnego 
19. Projekt technologiczny okładzin budynku 

użyteczności publicznej 
20. Projekt technologiczny obudowy lekkiej hali 

wystawowej 
21. Projekt technologiczny odwodnienia budynku 

podpiwniczonego 
22. Projekt technologiczny pozyskiwania c.w.u. w 

domu jednorodzinnym przy wykorzystaniu OZE 
23. Projekt technologiczny zabezpieczenia osiedli 

mieszkaniowych przed hałasem od ruch 
drogowego 

24. Projekt technologiczny zastosowania płyt gipsowo-
kartonowych w budownictwie 

25. Projekt technologiczny zastosowania konstrukcji 
strunobetonowych w budownictwie 

26. dr hab. inż. Andrzej 
Żaboklicki 

zaba@cadea.pl 1. Projekt budowlano-architektoniczny budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w dowolnej 
lokalizacji terenowej 

2. Projekt budowlany podziemnej części budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonej na 
miejsca postojowe samochodów osobowych w 
dowolnej lokalizacji terenowej 

3. Projekt budowlany budynku mieszkalno-
usługowego w dowolnej lokalizacji terenowej 

4. Projekt budynku mieszkalno-usługowego w 
dowolnej lokalizacji terenowej 

5. Projekt budynku mieszkalno-usługowego w 
zwartej historycznej zabudowie dawnego miasta 
kazimierzowskiego w Radomiu 

6. Projekt budowlany budynku biurowo-usługowego 
w zwartej zabudowie miejskiej 

7. Projekt budowlany motelu w dowolnej lokalizacji 
terenowej 

8. Projekt szkoły gimnazjalnej wraz z zapleczem 
sportowym 

9. Projekt budowlany przedszkola w dowolnej 
lokalizacji miejskiej 

10. Projekt budowlany zajazdu w konstrukcji 
drewnianej w lokalizacji przy drodze wojewódzkiej 
UWAGA 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 



Temat 1 i 2 może być realizowany przez dwóch   
studentów obejmując wspólne opracowanie 
w zakresie rozwiązań funkcjonalnych 
/architektonicznych/ oraz osobne w zakresie projektu 
budowlanego. Temat 4, 5, 6 może być wybrany 
przez dwóch studentów przy różnej lokalizacji 
i różnych założeniach  

27. dr inż. Jarosław 
Kotliński 

jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl 1. Zastosowanie drukowanych form do wykonania 
ozdobnych elementów betonowych 

2. Wykonanie napisów na elementach budowlanych z 
wykorzystaniem technologii drukowania 3D 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 

28. dr inż. Aneta 
Mikulska 

aneta.mikulska@uthrad.pl 1. Analiza porównawcza cech technicznych spoiw 
gipsowych na podstawie badań normowych 

2. Zastosowanie miedzi w budownictwie 
3. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
4. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
5. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
6. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
7. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 
8. Temat wolny do uzgodnienia ze studentem 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 

29. dr inż. Mohamed 
Ahmad 

zbuth@op.pl 1. Analiza stanu technicznego wybranych obiektów 
budowlanych w Radomiu 

2. Analiza wpływu wybranych czynników 
środowiskowych na trwałość budynków 
mieszkalnych 

3. Korozja materiałów budowlanych w nowych 
budynkach – przyczyny i skutki 

4. Budownictwo zrównoważone – analiza i prognoza 
5. Analiza powstawania spękań w betonie 
6. Analiza katastrof budowlanych 
7. Ekologiczna nowoczesność – dom pod ziemią 
8. Projekt energooszczędnego domu rodzinnego 
9. Analiza porównawcza systemów renowacji 

zabytkowych obiektów budowlanych 
10. Projekt modernizacji budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego do standardu pasywnego 
11. Dostosowanie budynku mieszkalnego w stanie 

surowym do standardu budynku 
energooszczędnego 

12. Projekt domu rodzinnego parterowego 
przystosowanego dla osób niepełnosprawnych 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 



ruchowo 
13. Projekt Motelu 
14. Projekt warsztatu samochodowego o konstrukcji 

mieszanej 
15. Projekt hali sportowej z tarasem widokowym 
16. Projekt termomodernizacji budynku 

jednorodzinnego w Radomiu 
17. Projekt energooszczędnego budynku o zabudowie 

bliźniaczej wykonanego w technologii tradycyjnej 
udoskonalonej 

18. Opracowanie audytu energetycznego dla budynku 
jednorodzinnego w Radomiu ze wskazaniem 
optymalnego wariantu termomodernizacji 

19. Analiza opłacalności przebudowy budynku 
jednorodzinnego w technologii tradycyjnej na 
budynek pasywny 

20. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 
budownictwie mieszkaniowym 

21. Wpływ wybranych domieszek chemicznych na 
hydrofobowość i wodoodporność tworzyw 
gipsowych 

22. Wpływ wybranych domieszek chemicznych na 
właściwości zapraw budowlanych 

23. Wpływ wybranych plastyfikatorów i 
superplastifikatorów na właściwości betonu 

24. Wpływ rodzaju cementu na wybrane właściwości 
betonu 

25. Badanie wpływu rodzaju kruszywa na wybrane 
właściwości betonu 

30. dr inż. Artur 
Wójcicki 

arturw@tu.kielce.pl 1. Projekt garażu na ok. 50 samochodów  
2. Projekt hali produkcyjnej o wybranej technologii 

użytkowania 
3. Projekt obiektu magazynowego 
4. Projekt modernizacji wybranego obiektu 

budowlanego 
5. Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego 
6. Projekt budynku jednorodzinnego 
7. Projekt hotelu 
8. Projekt budynku przeznaczonego na biurowiec 
9. Projekt Sali gimnastycznej przy placówce 

oświatowej 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 



10. Projekt tarasu dla punktu widokowego 
11. Projekt hali sportowej do piłki ręcznej 
12. Projekt obiektu wystawowego 
13. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
14. Projekt pawilonu handlowo-usługowego 
15. Projekt przebudowy hali przemysłowej z 

uwzględnieniem istniejącego układu fundamentów 

31. dr inż. Marek 
Wiśniewski 

mjwisniewski@wp.pl 1. Projekt budynku jednorodzinnego z 
wykorzystaniem technologii pasywnych 

2. Projekt budynku energooszczędnego z analizą 
materiałów wykorzystanych do jego budowy 

Budownictwo/budownictwo 
ogólne/ I stopień 

UWAGA! 

Po dokonaniu wyboru tematu pracy dyplomowej student pobiera z sekretariatu Instytutu (p. 220 lub 236) kartę „Zadanie 

na pracę dyplomową” i kontaktuje się z promotorem. 

Wypełnioną kartę „Zadanie na pracę dyplomową” student przekazuje do Biura Obsługi Studenta nr 3 (p. 238). 

 

 

 

 


