
 

WYKAZ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH  

DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO   

w roku akademickim 2021/2022 – studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Lp. Temat pracy dyplomowej Opis tematów Promotor 

Katedra Budownictwa 

1 Projekt technologiczny drenażu budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta nt. możliwości odprowadzenia 

wód z terenu działki budowlanej, a następnie wykonanie prostego  projektu 

technologicznego drenażu dla wybranego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

z użyciem optymalnych rozwiązań popartych właściwymi obliczeniami. 
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2 Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych lekkimi 

dodatkami 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta nt. modyfikowania właściwości 

zapraw cementowych z uwzględnieniem wpływu tych modyfikacji na wybrane 

właściwości zapraw, a także analiza wyników modelowych badań laboratoryjnych 

otrzymanych dla wykonanych przez dyplomanta próbek zawierających lekki 

dodatek, wybrany w drodze analizy wielokryterialnej. 

3 Właściwości zapraw cementowo-wapiennych 

modyfikowanych stłuczką szklaną 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta nt. modyfikowania właściwości 

zapraw z uwzględnieniem wpływu tych modyfikacji na wybrane właściwości 

zapraw, a także analiza wyników modelowych badań laboratoryjnych 

otrzymanych dla wykonanych przez dyplomanta próbek zawierających stłuczkę 

szklaną. 

4 Właściwości zapraw cementowo-wapiennych 

modyfikowanych włóknami szklanymi 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta nt. modyfikowania właściwości 

zapraw z uwzględnieniem wpływu tych modyfikacji na wybrane właściwości 

zapraw, a także analiza wyników modelowych badań laboratoryjnych 

otrzymanych dla wykonanych przez dyplomanta próbek zawierających włókna 

szklane. 

5 Projekt termomodernizacji wybranego budynku mieszkalnego Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta nt. możliwości modernizacji 

wybranego budynku mieszkalnego do obowiązujących standardów 

energetycznych. Efektem pracy będzie przedstawienie projektu wybranego 

budynku mieszkalnego z rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie strat 

ciepła. Wybór odpowiednich materiałów i rozwiązań poprzedzony będzie analizą 

wielokryterialną, a wyniki poparte obliczeniami. Praca zostanie podsumowana 

odpowiednimi rysunkami, kosztorysem i wykonanym audytem energetycznym. 

Do pracy należy wykorzystać programy branżowe. 



6 Adaptacja projektu wybranego budynku do wymagań 

budownictwa energooszczędnego 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta nt. możliwości adaptacji 

wybranego budynku mieszkalnego do obowiązujących standardów 

energetycznych tak, aby spełniał wymagania stawiane budownictwu 

energooszczędnemu. Wybór odpowiednich materiałów i rozwiązań poprzedzony 

będzie analizą wielokryterialną, a wyniki poparte obliczeniami. Praca zostanie 

podsumowana odpowiednimi rysunkami, kosztorysem i wykonanym audytem 

energetycznym. Do pracy należy wykorzystać programy branżowe. 

7 Projekt energooszczędnego domu mieszkalnego 

wykorzystującego odnawialne źródła energii 

Celem pracy jest wykonanie projektu energooszczędnego domu mieszkalnego 

wykorzystującego energię ze źródeł odnawialnych (popartego niezbędnymi 

obliczeniami), wraz z elementami tj. audytem energetycznym i kosztorysem 

zastosowanego rozwiązania, przy użyciu podstawowych programów branżowych. 

8 Projekt termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej: szpital, hotel, szkoła, przedszkole, apteka ect. do 

poziomu budynku pasywnego 

Celem pracy jest wykonanie projektu termomodernizacji wybranego budynku 

użyteczności publicznej do poziomu budynku pasywnego, poprzedzonego analizą 

techniczno-ekonomiczną  wraz z projektem technologicznym i kosztorysem 

zastosowanego rozwiązania, przy użyciu podstawowych programów branżowych. 

1 Projekt technologiczny termomodernizacji w domku 

jednorodzinnym 

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku 

jednorodzinnego. Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej  wraz z projektem 

wykonawczym zastosowanego rozwiązania. Wykorzystanie programów AutoCad, 

NormaPro i Excel. 
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2 Projekt technologiczny termomodernizacji w domku 

wielorodzinnym 

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku 

wielorodzinnego. Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej  wraz z projektem 

wykonawczym zastosowanego rozwiązania. Wykorzystanie programów AutoCad, 

NormaPro i Excel. 

3 Wpływ stosunku W\C na właściwości zaprawy cementowej 

i mieszanki betonowej z różnymi dodatkami 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta z podstawowych właściwości 

i trwałości betonów poprzez prowadzenie modelowych badań laboratoryjnych 

oraz studia literatury. 

4 Wpływ domieszek napowietrzających na nasiąkliwość, 

wytrzymałość betonu oraz właściwości świeżej mieszanki 

betonowej 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta z podstawowych właściwości 

i trwałości betonów poprzez prowadzenie modelowych badań laboratoryjnych 

oraz studia literatury. 

5 Współczesne oprogramowanie komputerowe wspomagające 

wycenę i rozliczanie robót budowlanych - przegląd, analiza 

rynku i prognoza 

Celem pracy jest wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego 

zapotrzebowania na materiały dla wybranego budynku jednorodzinnego. Do 

wykonania pracy zostanie wykorzystany program NormaPro oraz wybrany projekt 

architektoniczno-budowlany.  



6 Wpływ dodatku stłuczki szklanej na podstawowe właściwości 

świeżej zaprawy 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta z podstawowych właściwości 

świeżej zaprawy  poprzez prowadzenie modelowych badań laboratoryjnych oraz 

studia literatury. Wykorzystanie programu Excel oraz innych programów do edycji 

tekstu. 

7 Wykorzystanie materiałów recyklingowych jako surowce do 

wykonania zapraw i betonów oraz innych materiałów 

budowlanych- przegląd literatury, analiza wyników badań na 

podstawie dostępnych materiałów naukowych 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta na temat wykorzystywania 

materiałów recyklingowych do wytwarzania wartościowych materiałów 

budowlanych. Temat oparty o analizę literatury krajowej i zagranicznej. 

Określenie podstawowych właściwości fizycznych, reologicznych oraz trwałości 

kompozytów cementowych z dodatkiem  wybranych surowców recyklingowych. 

Wykorzystanie programu Excel oraz innych programów do edycji tekstu. 

8 Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej domu 

jednorodzinnego 

Celem pracy jest pogłębienie wiedzy dyplomanta z zakresu  technologii wykonania 

domów jednorodzinnych, wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu na 

podstawie wybranego projektu. Wykorzystanie  programu Excel oraz innych 

programów do edycji tekstu oraz programu do kosztorysowania NormaPro.  

1 Projekt wzmocnienia stropu żelbetowego o konstrukcji 

płytowo-belkowej 

Projekt ma na celu zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami 

wzmacniania konstrukcji żelbetowych, nabycie umiejętności analizy statyczno-

wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie umiejętności konstruowania elementów 

żelbetowych. 
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2 Projekt stropu żelbetowego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym 

Projekt ma na celu zapoznanie studenta ze współczesnymi technologiami 

wykonywania stropów w budynkach mieszkalnych, nabycie umiejętności analizy 

statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie umiejętności konstruowania 

elementów żelbetowych. 

3 Projekt klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej Projekt ma na celu zapoznanie studenta ze współczesnymi technologiami 

wykonywania schodów żelbetowych w budynkach użyteczności publicznej, 

nabycie umiejętności analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie 

umiejętności konstruowania elementów żelbetowych. 

4 Projekt konstrukcji domu jednorodzinnego w technologii 

tradycyjnej 

Projekt ma na celu zapoznanie studenta ze współczesnymi technologiami 

i materiałami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym, nabycie 

umiejętności analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie 

umiejętności konstruowania elementów żelbetowych, murowych i drewnianych. 

5 Projekt wzmocnienia płyty stropowej w technologii CFRP Projekt ma na celu zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami 

wzmacniania konstrukcji żelbetowych, nabycie umiejętności analizy statyczno-

wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie umiejętności konstruowania 

wzmocnienia elementów żelbetowych włóknami węglowymi. 



6 Projekt wzmocnienia słupa żelbetowego w technologii FRP Projekt ma na celu zapoznanie studenta z nowoczesnymi technologiami 

wzmacniania konstrukcji żelbetowych, nabycie umiejętności analizy statyczno-

wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie umiejętności konstruowania 

wzmocnienia elementów żelbetowych włóknami polimerowymi. 

7 Projekt płyty fundamentowej budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 

Projekt ma na celu zapoznanie studenta ze współczesnymi technologiami 

wykonywania płyt fundamentowych w budynkach mieszkalnych, nabycie 

umiejętności analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie 

umiejętności konstruowania elementów żelbetowych. 

8 Projekt belki żelbetowej ścinanej i skręcanej (zakrzywionej 

w planie) 

Projekt ma na celu zapoznanie studenta z zasadami projektowania przekrojów 

obciążonych naprężeniami stycznymi, nabycie umiejętności analizy statyczno-

wytrzymałościowej konstrukcji, nabycie umiejętności konstruowania elementów 

żelbetowych skręcanych. 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Materiałoznawstwa 

1 

Ocena jakości powłok ochronnych użytkowanych 

w budownictwie 

  

Program pracy: 

A. Część teoretyczna 

Zastosowanie powłok ochronnych w budownictwie 

Metody oceny jakości powłok ochronnych 

Przegląd wad produkcyjnych powłok ochronnych 

Przegląd rodzajów uszkodzeń powłok ochronnych 

B. Część eksperymentalna 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej typowych wad produkcyjnych oraz 

uszkodzeń powłok ochronnych elementów (obiektów) budowlanych. 

C. Podsumowanie  

Ocena przyczyn wad oraz uszkodzeń powłok ochronnych stosowanych 

w budownictwie, na podstawie wykonanej dokumentacji fotograficznej. 
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2 

Wpływ warunków eksploatacji na stopień zużycia 

korozyjnego elementów budowlanych 

 

Program pracy: 

A. Część teoretyczna 

Metody oceny stopnia zużycia korozyjnego elementów budowlanych 

Analiza wpływu warunków eksploatacji na zużycie korozyjne elementów 

budowlanych 

B. Część eksperymentalna 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń korozyjnych elementów 

budowlanych 

C. Podsumowanie  

Ocena wpływu warunków eksploatacji na stopień zużycia korozyjnego 

elementów budowlanych 



Katedra Komputerowego Projektowania Maszyn 

1 Zastosowania metod komputerowego wspomagania prac 

inżynierskich do tworzenia dokumentacji budowlanej na 

przykładzie wybranego obiektu budowlanego 

Celem pracy jest zastosowanie środowisk CAD 2D i 3D do tworzenia 

dokumentacji budowlanej prostego obiektu. Programy do wykorzystania to 

Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor oraz Autodesk Revit. 

d
r 

in
ż.

 M
. 

M
ig

u
s 

2 Koncepcja budynku jednorodzinnego wolnostojącego 

z wykorzystaniem metod CAD i BIM 

Celem pracy jest zastosowanie środowisk CAD 2D i 3D do tworzenia koncepcji 

części projektowej prostego obiektu. Programy do wykorzystania to Autodesk 

AutoCAD, Autodesk Inventor oraz Autodesk Revit. 

3 Prezentacja cyklu życia obiektu budowlanego metodami 

komputerowego wspomagania projektowania 

Celem pracy jest zastosowanie oprogramowania Autodesk Revit do 

przeprowadzenia analizy cyklu życia obiektu budowlanego. 

4 Wizualizacja obiektów budowlanych na etapie koncepcji 

z wykorzystaniem metod CAD 

Celem pracy jest zastosowanie oprogramowania Autodesk Revit w celu 

wykonania trójwymiarowej wizualizacji obiektu budowlanego. 

5 Zastosowanie oprogramowania CAD do analizy 

konstrukcyjnych elementów budowlanych 

Celem pracy jest przeprowadzanie analizy wybranego elementu konstrukcyjnego 

za pomocą oprogramowania CAD. Należy wykonać symulację wytrzymałościową 

za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor lub SolidWorks. 

6 Symulacja elementów konstrukcji obiektów budowlanych 

z wykorzystaniem oprogramowania CAD 

Celem pracy jest zastosowanie systemów CAD – Autodesk Inventor lub 

SolidWorks do przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej wybranego elementu 

konstrukcyjnego budynku. 

7 Modelowanie obiektów budowlanych z wykorzystaniem 

oprogramowania Autodesk Revit/Inventor 

Celem pracy jest zastosowanie oprogramowania Autodesk Revit do wykonania 

koncepcji części projektowej dokumentacji budowlanej dla wybranego obiektu 

budowlanego. 

 

 


