
L.P. Proponowany temat Temat zaproponowany przez:

1
Budowa witryny internetowej przykładowego obiektu w technologii 3D z 

wirtualnym zwiedzaniem i możliwością nabywania wybranych elementów.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

2
Projekt i implementacja gry z możliwością prowadzenia rozgrywki na różnych 

poziomach i oceną poziomu grających.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

3 Budowa aplikacji do komputerowej analizy i przetwarzania dźwięku. dr hab. inż. Wojciech Korneta

4 Narzędzie kompresji dźwięku na podstawie różnych algorytmów. dr hab. inż. Wojciech Korneta

5 Narzędzie do wprowadzania ukrytych informacji do obrazu cyfrowego. dr hab. inż. Wojciech Korneta

6
Projekt i implementacja systemu oceny jakości przetworzonego obrazu 

cyfrowego.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

7 Narzędzie do usuwania szumu z obrazów cyfrowych/ dźwięku. dr hab. inż. Wojciech Korneta

8
Układ kompresji danych pomiarowych w czasie rzeczywistym z 

wykorzystaniem układu FPGA
dr inż. Andrzej Korneta

9
Wykorzystanie programowalnych układów logicznych w pomiarowych 

systemach mobilnych do zmiany zakresu zobrazowania sygnału pomiarowego 
dr inż. Andrzej Korneta

10 Analiza układów zarządzania mocą w urządzeniach mobilnych dr inż. Andrzej Korneta

11 Zastosowanie układów FPGA do akwizycji sygnałów wielkiej częstotliwości dr inż. Andrzej Korneta

12 Wykorzystanie analizy widmowej sygnału w miernictwie materiałowym dr inż. Andrzej Korneta

13 Mechanizmy analizy i przetwarzania danych z czujników w systemie IoT. dr inż. Andrzej Sawicki

14
Analiza wydajności algorytmów obliczeniowych w wybranych językach 

programowania.
dr inż. Andrzej Sawicki

15 Analiza ruchu obiektów w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym. dr inż. Andrzej Sawicki

16
Algorytmy sterowania robotem autonomicznym w oparciu o system 

lokalizacji RTLS.
dr inż. Andrzej Sawicki

17
Analiza mechanizmów wymiany danych w systemach komunikacji peer-to-

peer.
dr inż. Andrzej Sawicki

18
Analiza mechanizmów wymiany danych w mobilnych systemach komunikacji 

peer-to-peer.
dr inż. Andrzej Sawicki

19 Analiza użyteczności języków R i Python w analizie i wizualizacji danych dr inż. Aneta Wiktorzak

20
Analiza użyteczności języków środowisku Tensorflow i Matlab w analizie i 

wizualizacji danych 
dr inż. Aneta Wiktorzak

21 Analiza uczenia inteligentnych agentów rozgrywania gier zespołowych dr inż. Aneta Wiktorzak

22
Analiza architektury konwolucyjnych sieci neuronowych w głębokim uczeniu 

ze wzmocnieniem.
dr inż. Aneta Wiktorzak

23 Inteligentny system modelowania i przewidywania zjawisk dr inż. Aneta Wiktorzak

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Informatyka II stopnia



24
Realizacja algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w strukturach 

programowalnych FPGA.
dr inż. Grzegorz Rubin

25 Algorytmy optymalizacji komunikacji w sieciach sensorycznych dr inż. Grzegorz Rubin

26
Analiza wydajności protokołów wykorzystywanych do komunikacji w 

Internecie Rzeczy (IoT)
dr inż. Grzegorz Rubin

27 Realizacja algorytmów kompresji obrazów na platformie Arduino dr inż. Grzegorz Rubin

28 Prototyp robota mobilnego sterowany ruchem gałki ocznej dr inż. Grzegorz Rubin

29
Projekt układu sterowania procesem cięcia (grawerowania) za pomocą 

plotera laserowego
dr inż. Leszek Gołdyn

30
Projekt układu regulacji temperatury wody grzewczej z wykorzystaniem pieca 

zasilanego dozownikiem paliwa stałego
dr inż. Leszek Gołdyn

31
Projekt układu automatyzacji procesu dozowania paliwa stałego w piecu 

grzewczym
dr inż. Leszek Gołdyn

32
Projekt układu pomiarowego ciśnienia powietrza w oponach samochodu 

podczas ruchu
dr inż. Leszek Gołdyn

33
Projekt układu sterowania procesem wentylacji przestrzeni parkingu 

podziemnego
dr inż. Leszek Gołdyn

34 Projekt układu automatycznej regulacji parametrów powietrza w archiwum dr inż. Leszek Gołdyn

35
Projekt układu pomiarowego ilości pasażerów w autobusie komunikacji 

miejskiej
dr inż. Leszek Gołdyn

36 Modelowanie brył nieforemnych dla potrzeb druku 3D dr inż. Leszek Gołdyn

37
Projekt układu automatycznego sterowania wentylacją wywiewną w dużej 

hali laboratoryjnej
dr inż. Leszek Gołdyn

38
Projekt układu automatycznej regulacji parametrów wody w basenia 

termalnym
dr inż. Leszek Gołdyn

39
Projekt układu sterowania procesem dozowania cieczy z elektronicznym 

pomiarem parametrów przepływu
dr inż. Leszek Gołdyn

40
Projekt i wykonanie mikroprocesorowego regulatora ładowania akumulatora 

w instalacji fotowoltaicznej.
dr inż. Janusz Tykocki

41
Projekt i wykonanie zegara binarnego z separacją galwaniczną układu 

sterującego.
dr inż. Janusz Tykocki

42
Projekt i wykonanie mikroprocesorowego analizatora zużycia energii 

elektrycznej i sterowania temperaturą w gospodarstwie domowym.
dr inż. Janusz Tykocki

43
Projekt i wykonanie układu sterowania i wizualizacji autonomicznego systemu 

fotowoltaicznego.
dr inż. Janusz Tykocki

44

Projekt i wykonanie systemu archiwizacji i wizualizacji danych z czujników 

pomiarowych: prąd, napięcia, temperatury i wilgotności domu 

jednorodzinnego. 

dr inż. Janusz Tykocki

45
Projekt i badanie metodami elementów skończonych kinematyki i dynamiki 

oraz optymalizacja mechanizmu chwytaka dwupalczastego
dr inż. Roman Trochimczuk

46
Projekt i badanie metodami elementów skończonych kinematyki i dynamiki 

oraz optymalizacja mechanizmu robota równoległego
dr inż. Roman Trochimczuk

47
Praktyczna implementacja metody sztywnych elementów skończonych do 

modelowania dynamiki mechanizmu wielobryłowego
dr inż. Roman Trochimczuk



48
Praktyczna implementacja metody sztywnych elementów skończonych z 

członami podatnymi do modelowania dynamiki mechanizmu wielociałowego
dr inż. Roman Trochimczuk

49
Projekt i badanie ramienia robota antropomorficznego z wykorzystaniem 

SolidWorks Simulation
dr inż. Roman Trochimczuk

50 Badanie dokładności pomiaru skanera laserowego o układzie kartezjańskim dr inż. Tomasz Kuźmierowski

51
Budwa i badanie skanera laserowego z obrotową platformą na obiekty 

skanowane. 
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

52
Badanie wpływu temparatury i wilgotności powietrza na proces 

grawerowania laserowego.
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

53 Badanie manipulatora przestrzennego o konstrukcji ze zmienną geometrią dr inż. Tomasz Kuźmierowski

54
Budowa i badanie systemu monitoringu wizyjnego na bazie urządzeń z 

systemem Android 
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

55

Modernizacja sterowania modułem transportu palet z beczkami. 

Przystosowanie modułu do sterowania sterownikiem SIMATIC S7 1200 z 

panelem dotykowym HMI. 

mgr inż. Andrzej Rodak

56
Analiza koncepcji sterowania trzema modułami elektropneumatycznymi za 

pomocą sterowników PLC. 
mgr inż. Andrzej Rodak

57

Analiza pracy i porównanie sterowania modułu obróbki próbek materiału 

sterownikami PLC SIMATIC S7-300 i SIMATIC S7-1200 z panelem dotykowym 

HMI. 

mgr inż. Andrzej Rodak

58 Obraz twarzy i odciski palców w multimodalnym systemie biometrycznym mgr inż. Maciej Szymkowski 

59
Analiza metod zabezpieczania systemów informatycznych przed atakami DoS i 

DDoS
mgr inż. Maciej Szymkowski 

60 Analiza technik oszukiwania systemów biometrycznych mgr inż. Maciej Szymkowski 

61 Metodyki zabezpieczania systemów biometrycznych przed spoofingiem mgr inż. Maciej Szymkowski 

62 Techniki zabezpieczania urządzeń biometrycznych mgr inż. Maciej Szymkowski 


