
L.P. Proponowany temat Temat zaproponowany przez:

1
Projekt i implementacja systemu obsługi redakcji czasopisma  internetowego 

o wybranej tematyce.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

2 Interaktywny kurs komputerowy na wybrany temat. dr hab. inż. Wojciech Korneta

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

4
Projekt i implementacja systemu do zarządzania i rezerwacją online w 

wypożyczalni.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

5
Projekt i implementacja systemu oceny, rekomendacji i prognozowania 

popularności wybranego produktu.
dr hab. inż. Wojciech Korneta

6 Wizualizacja obiektów w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym. dr inż. Andrzej Sawicki

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

8 System akwizycji i wizualizacji danych z czujników IoT. dr inż. Andrzej Sawicki

9 Projekt i realizacja aplikacji do rejestracji, edycji i przetwarzania dźwięku. dr inż. Andrzej Sawicki

10
Projekt i realizacja systemu do zarządzania dostępem i monitoringu czasu 

pracy pracowników.
dr inż. Andrzej Sawicki

11 Projekt zastosowania sztucznej inteligencji do zadań klasyfikacji dr inż. Aneta Wiktorzak

12 Projekt zastosowania algorytmu genetycznego w grach komputerowych dr inż. Aneta Wiktorzak

13 Projekt zastosowania algorytmu genetycznego w optymalizacji dr inż. Aneta Wiktorzak

14 Projekt sieci neuronowej w grach komputerowych dr inż. Aneta Wiktorzak

15 Projekt zastosowania algorytmu genetycznego w szeregowaniu zadań dr inż. Aneta Wiktorzak

16 Koncepcja projektu sieci komputerowej w instytucji/firmie dr inż. Grzegorz Rubin

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

18
Bezprzewodowa stacja bazowa do zbierania informacji z urządzeń Internetu 

Rzeczy z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi
dr inż. Grzegorz Rubin

19
Stacja sensorowa do zbierania danych o jakości powietrza w wykorzystaniem 

płyty prototypowej Arduino.
dr inż. Grzegorz Rubin

20 Bezprzewodowa foto pułapka z wykorzystaniem platformy Arduino. dr inż. Grzegorz Rubin

21 Projekt ekologicznego domu zasilanego przez odnawialne źródła energii. dr inż. Janusz Tykocki

22
Projekt i wykonanie systemu archiwizacji i wizualizacji danych zużycia energii 

elektrycznej przez indywidualne gospodarstwa wiejskie.
dr inż. Janusz Tykocki

23

Projekt i wykonanie systemu archiwizacji i wizualizacji danych zużycia energii 

elektrycznej w dużym obiekcie biurowym ogrzewanym energią elektryczną - 

minimalizacja kosztów.

dr inż. Janusz Tykocki

24
Analiza opłacalności zmiany dostawcy energii elektrycznej przez odbiorcę 

końcowego.
dr inż. Janusz Tykocki

25
Techniczne, ekonomiczne i formalno–prawne aspekty rozwoju wykorzystania 

energii odnawialnej i wytwarzania rozproszonego w Polsce.
dr inż. Janusz Tykocki

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Informatyka I stopnia



26 Projekt aplikacji wspomagającej proces dyplomowania w PWSIiP w Łomży dr inż. Roman Trochimczuk

27 Projekt aplikacji multimedialnej - Przewodnik do polskich górach dr inż. Roman Trochimczuk

28
Animacja i wizualizacja zrobotyzowanego procesu technologicznego z 

wykorzystaniem wybranego narzędzia informatycznego
dr inż. Roman Trochimczuk

29 Księga identyfikacji wizualnej wybranego Wydziału Uczelni Wyższej dr inż. Roman Trochimczuk

30
Wizualizacja i animacja wybranego obiektu technicznego w programie 

SolidWorks
dr inż. Roman Trochimczuk

31
Cyfrowa obróbka zdjęc w prograie LightRoom i Fotor - poradnik 

multimedialny 
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

32
Multimedilany kurs podstaw nieliniowego montażu wideo w programie 

DaVinci Resolve
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

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

34
Oprogramowanie do oceny ruchliwości stawu kolanowego do celów 

diagnostyki rehabilitacyjnej
dr inż. Tomasz Kuźmierowski

35
Oprogramowanie ze sterowaniem wykorzystującym okulografię (technikę 

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

36
Aplikacja webowa do zarządzania zadaniami w zespole programistycznym 

wykorzystująca techniki biometryczne.
mgr inż. Maciej Szymkowski 

37 System bezpieczeństwa bazujący na biometrycznym wzorcu odcisku palca. mgr inż. Maciej Szymkowski 

38 Algorytmy rozpoznawania obiektów na obrazie wideo na bazie Raspberry Pi. mgr inż. Maciej Szymkowski 

39 Kompilator własnego języka programowania na bazie języka C i Assemblera mgr inż. Maciej Szymkowski 

40 Analizator statyczny własnego języka programowania na bazie języka C mgr inż. Maciej Szymkowski 

41
System wspomagający przeprowadzenie badań w pracowni sensorycznej oraz 

analizę uzyskanych wyników.
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

42

System archiwizacji, wizualizacji i analizy publicznych danych 

meteorologicznych udostępnianych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej.

mgr inż. Mariusz Dąbrowski

43
System monitorowania stanu działania/dostępności wybranych usług 

sieciowych.
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

44
Lokalny serwis społecznościowy dla studentów i pracowników wykorzystujący 

dane udostępniane w USOS API.
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

45
Aplikacja mobilna wspomagająca gry terenowe w oparciu o dane lokalizacyjne 

z systemu GPS.
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

46 System wspierający prace Biura Podróży mgr inż. Paweł Kamiński 

47 System wspierający działanie gospodarstwa mlecznego mgr inż. Paweł Kamiński 

48 System wspierający działanie klubu piłkarskiego mgr inż. Paweł Kamiński 

49 System wspierający zarządzanie liniami energetycznymi mgr inż. Paweł Kamiński 

50 System wspierający zarządzanie konferencjami mgr inż. Paweł Kamiński 

51
Elektroniczna bieżnia do wirtualnych biegów terenowych z wykorzystaniem 

Gogli HTC VIVRE PRO.
Fundacja "JA i TY" w Łomży

52 Model wirtualny trasy przejazdu PKM. Fundacja "JA i TY" w Łomży

53 „Gwiezdne Wojny” , budowa miecza świetlnego do wirtualnych walk. Fundacja "JA i TY" w Łomży



54
Projekt mechanicznego modelu ścigacza do zastosowania w wirtualnych 

wyścigach motocyklowych z wykorzystaniem Gogli HTC VIVRE PRO.
Fundacja "JA i TY" w Łomży


