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Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Informatyka I stopnia
Przed zgłoszeniem pracy w SWD wymagany jest kontakt z promotorem w celu ustalenia zakresu pracy

L.P. Proponowany temat/zagadnienie Temat zaproponowany przez:

1
Projekt i implementacja systemu obsługi redakcji czasopisma internetowego o 

wybranej tematyce.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

2 Aplikacja do wspomagania wybranej ankietyzacji i oceny. dr hab. inż. Wojciech Korneta

3
Projekt i implementacja przeglądarki plików graficznych z elementami edycji 

obrazu.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

4
Projekt i implementacja systemu oceny, rekomendacji i prognozowania 

popularności wybranego produktu.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

5 System zarządzania aukcjami. dr hab. inż. Wojciech Korneta

6
Elektroniczna ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych za pomocą kodów 

paskowych.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

7 Regionalny sportowy portal informacyjny. dr hab. inż. Wojciech Korneta

8 Aplikacja do wizualizacjI 3D obiektów w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym dr inż. Andrzej Sawicki

9 Mobilna aplikacja wizualizująca ruch obiektów w systemie RTLS. dr inż. Andrzej Sawicki

10 System monitoringu osób poprzez smartfony. dr inż. Andrzej Sawicki

11 System sterowania robotem autonomicznym w oparciu o system lokalizacji RTLS. dr inż. Andrzej Sawicki

12
Projekt i realizacja systemu do monitoringu lokalizacji obiektów w oparciu o 

Bluetooth.
dr inż. Andrzej Sawicki

13 System wymiany danych w mobilnych systemach komunikacji peer-to-peer. dr inż. Andrzej Sawicki

14 System do mapowania wnętrz budynków za pomocą lidaru. dr inż. Andrzej Sawicki

15
Mobilne urządzenie do zbierania danych w systemach IoT z wykorzystaniem 

technologii bezprzewodowych.
dr inż. Grzegorz Rubin

16 System zbierania informacji z wykorzystaniem sieci sensorycznych. dr inż. Grzegorz Rubin

17
Bezprzewodowa stacja bazowa do zbierania informacji z urządzeń Internetu Rzeczy.

dr inż. Grzegorz Rubin

18 Stacja sensorowa do zbierania danych o jakości powietrza. dr inż. Grzegorz Rubin

19 Mobilna foto pułapka z transmisją danych do użytkownika. dr inż. Grzegorz Rubin

20 Opracowanie multimedialnego przewodnika wykonywania fotografii portretowej. dr inż. Tomasz Kuźmierowski

21
Multimedilany kurs podstaw nieliniowego montażu wideo w programie DaVinci 

Resolve
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

22 Multimedialny kurs tworzenia animacji 2D w programie Adobe Animate dr inż. Tomasz Kuźmierowski

23 Wykonanie wizualizacja 3D wybranych budynków PWSIiP dr inż. Tomasz Kuźmierowski

24 Bezdotykowy system pomiaru wzrostu pacjentów. dr inż. Tomasz Kuźmierowski

25
Oprogramowanie do sterowania wybranymi funkcjmi komputera wykorzystującym 

okulografię (technikę śledzenia ruchu gałki ocznej /Eye Tracking).
dr inż. Tomasz Kuźmierowski



26
Porównanie i analiza współczesnych frameworków do tworzenia stron 

internetowych - Django, Spring Boot, Laravel, Ruby on Rails.
mgr inż. Paweł Kamiński

27
Projekt i implementacja systemu wspierającego pracę komisu samochodowego.

mgr inż. Paweł Kamiński

28 Projekt i implementacja aplikacji prywatnego kalendarza/notesu jako przykład 

użycia API typu RESTful i wybranego frameworka SPA (Angular, React, VueJS)

mgr inż. Paweł Kamiński

29 Projekt i implementacja systemu będącego portalem z ogłoszeniami. mgr inż. Paweł Kamiński

30
Projekt i implementacja systemu typu crowdfunding - czyli zbierania środków 

finansowych na wybrane cele.
mgr inż. Paweł Kamiński

31
Projekt i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej przepływ 

dokumentów i zadań w czasie pracy hybrydowej
mgr inż. Karol Komorowski

32
Projekt i implementacja komunikatora internetowego z asymetrycznym 

szyfrowaniem end-to-end
mgr inż. Karol Komorowski

33
Projekt i implementacja aplikacji optymalizującej załadunek w trzech wymiarach

mgr inż. Karol Komorowski

34 Nagranie i montaż filmu promującego uczelnię mgr inż. Karol Komorowski

35 Projekt i implementacja wieloosobowej gry sieciowej "battle royale" mgr inż. Karol Komorowski

36

Aplikacja analizująca statystyki wyniki meczów piłkarskich w popularnych ligach 

piłkarskich.

Aplikacja przeznaczona dla fanów piłki nożnej na całym świecie, którzy chcą uzyskać 

dodatkowe statystyki / informacje dotyczące ich ulubionych zespołów, zawodników 

lub drużyn. Celem pracy jest stworzenie systemu służącego do analizy danych 

dotyczących spotkań piłkarskich. Program będzie udostępniał archiwalne statystyki 

zawodników, zespołów, etc. Ewentualnie przewidywanie wyników kolejnych 

meczów.

dr inż… Janusz Rafałko

37

Moduł modyfikacji czasu trwania i częstotliwości tonu podstawowego sygnału 

mowy

Celem pracy jest opracowanie modułu modyfikacji częstotliwości tonu 

podstawowego oraz czasu trwania sygnału mowy w oparciu o algorytmy typu 

PSOLA (Pitch Synchronous Overlap and Add). 

dr inż… Janusz Rafałko

38

Aplikacja umożliwiająca wizualizację i analizę otwarć i ruchów szachowych.

Celem aplikacji jest przybliżenie odbiorcy tematyki zwianej z szachami, a 

jednocześnie stworzenie narzędzia, które umożliwi zdobywanie wiadomości na 

temat otwarć szachowych. Aplikacja ma dokonać pobrania danych, ich 

przetworzenia, a następnie tworzenia wizualizacji różnego typu w zależności od 

interakcji z użytkownikiem. Przykładowo wizualizacji popularności ruchów granych 

w danej pozycji przez zawodowców.

Wykorzystane może być API ze strony http://www.lichess.org. Oficjalna 

dokumentacja znajduje sie pod linkiem: https://www.lichess.org/api, a dodatkowa 

pod linkiem: https://github.com/niklasf/lila-openingexplorer.

dr inż… Janusz Rafałko

40

Wizualizacja danych dotyczących kryptowalut.

Głównym celem aplikacji jest wizualizacja danych dotyczacych kryptowalut. Ma ona 

prezentowac kluczowe dane w wygodny i przystepny dla uzytkownika sposób.

dr inż… Janusz Rafałko



41

Wizualizacja aktualnej pozycji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Aplikacja wysyła request REST-owy do serwisu www i pobiera informację o 

aktualnej pozycji (szerokości i długość geograficzna) i wyświetla przybliżoną (mniej 

więcej) pozycję na mapie świata.

Źródło danych (API):

http://open-notify.org/Open-Notify-API/ISS-Location-Now/ 

https://wheretheiss.at/w/developer (http://api.open-notify.org/iss-now.json)

dr inż… Janusz Rafałko


