
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Pracownicy jednostki: Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej w roku akademickim 2010/2011 realizują następujące prace dyplomowe.

Na kierunku MiBM_Is_S - Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Porównanie opryskiwaczy do zaprawy ziemniaków / Comparison spraying

machines to the pickling of potatoes
dr inż. Królczyk Jolanta prof. dr hab. inż.  Hołownicki

Ryszard
MICHALIK BŁAŻEJ / 

2 Maszyny i zabiegi głęboszowania i drenażu w odwadnianiu gleb / Drainage
and mole plowing machinery and treatment in soil dehydration

prof. dr hab. inż. Ledwoń
Krystian

dr inż.  Matuszek Dominika SADOWSKI PIOTR / 

Na kierunku TRiL_Is_S - Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Metody oceny homogeniczności mieszanek paszowych / The methods of

homogenity analysis of the fodder mixture
dr inż. Matuszek Dominika prof. dr hab. inż.  Dolezal Petr SZEFER ADRIAN / 

2 Rodzaje drabin paszowych i ich funkcjonalność w oborach
wolnostanowiskowych / The kinds of fodder ladders and their functionality
in free-position cowshed

dr hab. inż. Nawrocki Lech dr inż.  Matuszek Dominika GOETZ KRZYSZTOF / 

3 Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolniczym -
propozycje rozwiązań technicznych / Acquiring the energy from renewable
sources in a farm - proposals of technical solutions

dr inż. Matuszek Dominika prof. dr hab. inż.  Dolezal Petr MORDAL EWA / 

4 Ochrona i nawożenie buraka cukrowego / The protection and fertilizing the
sugar beet

dr inż. Szwedziak Katarzyna prof. dr hab. inż.  Dolezal Petr RUSEK KONRAD / 

5 Dynamika zmian wilgotności pszenicy, żyta i jęczmienia w czasie
magazynowania / Dynamics of changes in the humidity of the wheat, rye
and barley during storing the in the time

dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Tukiendorf Marek MUSZYŃSKI REMIGIUSZ / 

Na kierunku TRiL_Is_NS - Technika Rolnicza i Leśna niestacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Produkcja i wykorzystanie pasz objetościowych / Production and utilization

of grasslands fodders
dr Kuczuk Anna prof. dr hab. inż.  Dolezal Petr ZALEWSKA ELŻBIETA / 

Strona1/2



2 Znaczenie zmianowania w gospodarstwie rolnym / Meaning of crop-rotation
in farm

dr Kuczuk Anna dr hab. inż.  Witczak Stanisław ORZYCKI DARIUSZ / 

3 Wykorzystanie transportu pneumatycznego w produkcji rolnej / dr hab. inż. Hapanowicz Jerzy dr inż.  Matuszek Dominika DĄBROWSKI WOJCIECH / 
4 Wykorzystanie metod fotogrametrycznych do oceny lesistości wybranego

obszaru w woj. opolskim / Utilzation of photogrammetric methods to
estimation of woodiness  of chosen area in Opole District

prof. dr hab. inż. Ledwoń
Krystian

dr inż.  Siejka Katarzyna WINCER MAGDALENA / 

............................................................. .............................................................
Kierownik Katedry Dziekan
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