
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH  

dla kierunku MiBM - studia I stopnia (inżynierskie) 

Numer Proponowany temat pracy dyplomowej Kierujący pracą 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/01 Projekt suwnicy jednodźwigarowej z typowym wciągnikiem dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/02 Projekt wózka suwnicowego z mechanizmem podnoszenia dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/03 Projekt żurawia przyściennego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/04 Projekt podnośnika samochodowego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/05 Projekt podnośnika samochodowego kolumnowego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/06 Projekt podnośnika motocyklowego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/07 Projekt hydraulicznego żurawia samochodowego dr inż. Łukasz Stawiński 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/08 Projekt hydraulicznej platformy magazynowej dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/09 Projekt podnośnika nożycowego z napędem hydraulicznym dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/10 Projekt dźwigu pionowego osobowego z ramą plecakową bez maszynowni dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/11 Projekt dźwigu schodowego, platformowego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/12 Projekt 2-osiowego portalowego manipulatora technologicznego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/13 Projekt rampy załadunkowej z napędem hydraulicznym dr hab. inż. Andrzej Kosucki 



I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/14 Projekt dźwigu budowlanego platformowego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/15 Projekt przenośnika wałkowego napędzanego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/16 Projekt kolumny układarki magazynowej z układem jezdnym dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/17 
Projekt wózka podnoszącego układarki magazynowej z mechanizmem 

podnoszenia 
dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/18 Projekt automatycznego regału wertykalnego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/191 Projekt horyzontalnego regału karuzelowego dr hab. inż. Andrzej Kosucki 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/20 Projekt przenośnika taśmowego do transportu ładunków jednostkowych dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/21 Projekt przenośnika taśmowego pochyłego dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/22 Projekt przenośnika taśmowego płaskiego do materiałów sypkich dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/23 Projekt łukowego przenośnika taśmowego napędzanego dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/24 Projekt wciągarki hakowej dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/25 Projekt podnośnika nożycowego jednoczłonowego z napędem śrubowym dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/26 
Projekt układu podającego w węźle transportowym realizowanego przez 

przenośnik paskowy 
dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/27 Projekt wielopoziomowego węzła transportowego dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/28 Projekt wozidła gąsienicowego dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/29 Projekt suwnicy bramowej dr inż. Sławomir Halusiak 



I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/30 Projekt synchronicznego napędu jazdy suwnicy pomostowej dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/31 Projekt wózka paletowego dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/32 Projekt suwnicy wspornikowej z typowym wciągnikiem dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/33 Projekt przenośnika łańcuchowego dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/34 Projekt podnośnika samochodowego hydraulicznego ręcznego dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/35 Projekt podnośnika samochodowego dwukolumnowego dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/36 Projekt podnośnika do transportu wózka inwalidzkiego dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/37 Projekt żurawia warsztatowego hydraulicznego składanego dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/38 Projekt urządzenia do napełniania worków piaskiem dr hab. inż. Jacek Cink 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/39 Projekt podnośnika samochodowego zasilanego z gniazda 12V dr inż. Łukasz Stawiński 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/40 Projekt podajnika dwuosiowego manipulatora napędzanego elektrycznie dr inż. Sławomir Halusiak 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/41 Projekt schodołaza dr inż. Łukasz Stawiński 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/42 Projekt hydrauliczno-cięgnowego transportera pionowego dr inż. Łukasz Stawiński 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/43 Projekt transportera do szyb dr inż. Łukasz Stawiński 

I-8/ZO/2018L/MiBM-inż/44 Projekt modułowej giętarki do rur oraz profili aluminiowych dr inż. Grzegorz Bechciński 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/01 
Projekt procesu technologicznego dla koła zębatego według załączonego 

rysunku wraz z oceną dokładności wykonania części 
dr inż. Wojciech Stachurski 



I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/02 
Projekt procesu technologicznego korpusu według załączonego rysunku 

wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem obróbkowym 
dr inż. Wojciech Stachurski 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/03 
Projekt procesu technologicznego dla wskazanego wału według 
załączonego rysunku wraz z oceną jakości wykonanej części 

dr inż. Wojciech Stachurski 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/04 
Projekt uchwytu specjalnego do mocowania siłomierza na frezarce 

poziomej 
dr inż. Wojciech Stachurski 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/05 
Projekt uchwytu specjalnego do mocowania siłomierza na frezarce 

obwiedniowej 
dr inż. Wojciech Stachurski 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/06 
Procedury nadawania znaku CE zgodnie Dyrektywą Unii Europejskiej 

2006/42/WE 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Marciniak 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/07 
Opracowanie kompletnej technologii wykonania wskazanego detalu na 

obrabiarkach konwencjonalnych w warunkach produkcji seryjnej 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Marciniak 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/08 
Opracowanie technologii wykonania (wskazanego elementu maszyny) w 
warunkach produkcji (jednostkowej/małoseryjnej/seryjnej/masowej) 

dr inż. Stanisław Midera 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/09 Kierunki rozwoju współczesnych metod obróbki ubytkowej dr inż. Stanisław Midera 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/10 
Metody wykonywania długich otworów na obrabiarkach specjalizowanych 

i centrach obróbczych 
dr inż. Dariusz Ostrowski 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/11 Projekt przyrządu do frezowania płetwy w wale korbowym dr inż. Dariusz Ostrowski 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/12 Projekt przyrządu wiertarskiego na obrabiarkę CNC dr inż. Dariusz Ostrowski 

I-8/ZOSiN/2018L/MiBM-inż/13 Opracować technologię wykonania sprzęgła Hirtha dr inż. Dariusz Ostrowski 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/01 
Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku … 

(wytwarzania części maszyn) 
dr inż. Ryszard Dębkowski 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/02 
Projekt dostosowania stanowiska … (rzeczywista maszyna wytwórcza) do 

wymagań minimalnych w zakresie bhp 
dr inż. Ryszard Dębkowski 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/03 
Projekt technologii wykonania części … (typu obrotowego) obrabianej 

cieplnie 
dr inż. Ryszard Dębkowski 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/04 Projekt technologii wykonania konstrukcji blaszanej wg rys …s dr inż. Ryszard Dębkowski 



I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/05 
Projekt technologii obróbki odlewu ciśnieniowego ze stopu lekkiego na 

obrabiarkach CNC 
dr inż. Ryszard Dębkowski 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/06 Rekonstrukcja części zużytej eksploatacyjnie dr inż. Ryszard Dębkowski 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/07 
Projekt oprzyrządowania technologicznego obrabiarki CNC dla 

procesu obróbki części typu korpus 
dr inż. Ryszard Dębkowski 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/08 
Opracowanie technologii wykonania wskazanego elementu maszyny z 

wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych 
numerycznie 

dr inż. Robert Święcik 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/09 Strategie obróbki otworów na centrum obróbkowym wiertarsko-frezarskim dr inż. Robert Święcik 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/10 
Projekt procesu technologicznego obróbki części typu dźwignia (lub 

korpus) wraz z konstrukcją wybranego oprzyrządowania technologicznego 

na obrabiarki konwencjonalne 

dr inż. Tomasz Rutkiewicz 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/11 
Proces technologiczny dźwigni (lub korpusu) realizowany na centrum 

obróbkowym   

z wykorzystaniem programu MasterCAM (lub EdgeCAM) 

dr inż. Tomasz Rutkiewicz 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/12 
Projekt procesu technologicznego części obrotowej (do wyboru: wałek, 

tarcza, tuleja)  

z uwzględnieniem obróbki cieplno-chemicznej 

dr inż. Tomasz Rutkiewicz 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/13 
Projekt procesu technologicznego obróbki części typu dźwignia wraz z 

konstrukcją wybranego oprzyrządowania technologicznego na obrabiarki 

konwencjonalne 

dr inż. Tomasz Rutkiewicz 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/14 
Projekt procesu technologicznego obróbki części typu dźwignia wraz z 

konstrukcją wybranego oprzyrządowania technologicznego na obrabiarki 

konwencjonalne 

dr inż. Tomasz Rutkiewicz 

I-8/ZTM/2018L/MiBM-inż/15 

Projekt procesu technologicznego przedmiotu klasy korpusu na 

obrabiarkach konwencjonalnych  

i CNC 

dr hab. inż. Marcin Gołąbczak 

 


