
 

 

 

Semestr 2, rok akademicki 2021/2022 

 

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Informatyka II stopnia 
 
Przed zgłoszeniem pracy w SWD wymagany jest kontakt z promotorem w celu ustalenia zakresu pracy. 
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia tematu i zakresu pracy z promotorem. 

 

 
L.P. Proponowany temat Temat zaproponowany przez: 

1 
Budowa i badanie dokładności pomiaru skanera laserowego o układzie 
kartezjańskim 

dr inż. Tomasz Kuźmierowski 

2 
Analiza wydajności wybranych algorytmów programowania równoległego dr inż. Tomasz Kuźmierowski 

3 
Modelowanie brył nieforemnych dla potrzeb druku 3D 

dr inż. Leszek Gołdyn 

4 
Projekt układu pomiarowego ciśnienia powietrza w oponach samochodu 
podczas ruchu wraz z jego wizualizacją 

dr inż. Leszek Gołdyn 

5 Projekt systemu zabezpieczeń pomieszczeń muzealnych i jego wizualizacja dr inż. Leszek Gołdyn 

6 Sterowanie manipulatora o trzech złączach obrotowych dr inż. Waldemar Kołodziejczyk 

7 Ruch końcówki manipulatora  o dwóch złączach obrotowych po zadanej 
trajektorii 

dr inż. Waldemar Kołodziejczyk 

8 Projekt i wykonanie mikroprocesorowego regulatora ładowania akumulatora 
w instalacji fotowoltaicznej 

dr inż. Janusz Tykocki 

9 Projekt i wykonanie zegara binarnego z separacją galwaniczną układu 
sterującego 

dr inż. Janusz Tykocki 

10 
Projekt i wykonanie mikroprocesorowego analizatora zużycia energii 
elektrycznej i sterowania temperaturą w gospodarstwie domowym 

dr inż. Janusz Tykocki 

11 Projekt i wykonanie układu sterowania i wizualizacji autonomicznego systemu 
fotowoltaicznego 

dr inż. Janusz Tykocki 

12 
Projekt i wykonanie systemu archiwizacji i wizualizacji danych z czujników 
pomiarowych: prąd, napięcia, temperatury i wilgotności domu 
jednorodzinnego 

dr inż. Janusz Tykocki 

13 Dokładność odwzorowania skanerem 3D szczegółów obiektów w zależności od 
faktury powierzchni 

dr inż. Ryszard Szczebiot 

14 
Dokładność odwzorowania szczegółów obiektów 3D w zależności od jakości i 
ilości zdjęć w technice fotogrametrycznej 

dr inż. Ryszard Szczebiot 

15 Wpływ dokładności wyznaczania czasu trwania stanu nieustalonego w 
zależności od wybranego parametru oscylatora Duffinga 

dr inż. Ryszard Szczebiot 

16 Dokładność rozpoznawania mimiki twarzy w zależności od jakości i 
rozdzielczości zdjęć 

dr inż. Ryszard Szczebiot 

17 Temat do ustalenia w zależności o indywidualnych zainteresowań dyplomanta dr inż. Ryszard Szczebiot 
 

18 Opracowanie aplikacji do rozwiązywania belek zginanych z wizualizacją dr inż. Rafał Melnik 

19 Budowa środowiska do oceny komfortu drganiowego dr inż. Rafał Melnik 

20 Analiza porównawcza algorytmów rozwiązywania równań różniczkowych 
zwyczajnych w środowiskach Matlab i Python 

dr inż. Rafał Melnik 

21 Analiza porównawcza algorytmów rozwiązujących problem komiwojażera dr inż. Rafał Melnik 

22 Algorytmy predykcji zderzeń obiektów w systemie lokalizacji w czasie 
rzeczywistym. 

dr inż. Andrzej Sawicki 



 

 

23 Algorytmy sterowania robotem autonomicznym w oparciu o system lokalizacji 
RTLS. 

dr inż. Andrzej Sawicki 

24 Analiza mechanizmów wymiany danych w mobilnych systemach komunikacji 
peer-to-peer. 

dr inż. Andrzej Sawicki 

25 Analiza wydajności mechanizmów wymiany danych w systemach komunikacji 
klient - serwer. 

dr inż. Andrzej Sawicki 

26 Analiza porównawcza wydajności aplikacji mobilnych zrealizowanych w 
różnych frameworkach. 

dr inż. Andrzej Sawicki 

27 Algorytmy wyznaczania położenia obiektów w oparciu o pomiar mocy sygnału 
radiowego (RSSI) 

dr inż. Andrzej Sawicki 

28 Algorytmy wizualnego rozpoznawania gestów dr inż. Andrzej Sawicki 

29 Budowa witryny internetowej przykładowego obiektu w technologii 3D z 
wirtualnym zwiedzaniem i możliwością nabywania wybranych elementów.  

prof. Wojciech Korneta 

30 Projekt i implementacja gry z możliwością prowadzenia rozgrywki na różnych  
poziomach i oceną poziomu grających.  

prof. Wojciech Korneta 

31 Budowa aplikacji do komputerowej analizy i przetwarzania dźwięku.  prof. Wojciech Korneta 

32 Narzędzie kompresji dźwięku na podstawie różnych algorytmów  prof. Wojciech Korneta 

33 Narzędzie do wprowadzania ukrytych informacji do obrazu cyfrowego.  prof. Wojciech Korneta 

34 Projekt i implementacja aplikacji do śledzenia preferencji klientów sklepu 
internetowego  

prof. Wojciech Korneta 

35 Projekt i implementacja aplikacji webowej do obsługi pacjentów przychodni 
rehabilitacyjnej 

prof. Wojciech Korneta 

36 Projekt i implementacja aplikacji do indywidualnego prowadzenia sklepu 
internetowego  

prof. Wojciech Korneta 

37 Dwuwymiarowa gra komputerowa z algorytmami sterującymi akcjami 
przeciwnika.  

prof. Wojciech Korneta 

38 Budowa witryny internetowej dziennik na potrzeby szkół prof. Wojciech Korneta 

39 Algorytmy uczenia maszynowego w prognozie ryzyka dotyczącego kart 
kredytowych 

dr inż. Janusz Rafałko 

40 Algorytmy uczenia maszynowego wspomagające decyzje giełdowe dr inż. Janusz Rafałko 

41 Porównanie klasyfikatorów do identyfikacji osób na podstawie zdjęć twarzy dr inż. Janusz Rafałko 

42 Porównanie klasyfikatorów do identyfikacji osób na podstawie mowy dr inż. Janusz Rafałko 

43 Porównanie metod rozpoznawania emocji na podstawie mowy dr inż. Janusz Rafałko 

44 Projekt i realizacja systemu akwizycji danych z wykorzystaniem technologii IoT 
 

dr inż. Grzegorz Rubin 

45 Projekt i realizacja sieci typu mesh do komunikacji w sieci LoRaWAN  dr inż. Grzegorz Rubin 

46 Koncepcja i prototyp systemu zdalnego sterowania urządzeniem 
wykonawczym 

dr inż. Grzegorz Rubin 

47 Analiza algorytmów optymalizacji na wybranych przykładach.  dr inż. Aneta Wiktorzak 

48 Analiza algorytmów predykcji na wybranych przykładach.  dr inż. Aneta Wiktorzak 

49 Analiza algorytmów klasyfikacji na wybranych przykładach.  dr inż. Aneta Wiktorzak 

50 Analiza inteligentnych systemów modelowania zjawisk. dr inż. Aneta Wiktorzak 

 


