
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Pracownicy jednostki: Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej w roku akademickim 2011/2012 realizują następujące prace dyplomowe.

Na kierunku MiBM_Is_S - Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Wykorzystanie nanomateriałów w konstrukcji maszyn rolniczych /

Utilisation of nanomaterials in construction of agricultural machines
prof. dr hab. inż. Ledwoń
Krystian

dr  Prażmowski Mariusz MAŁOWSKI KRZYSZTOF / 

Na kierunku TRiL_Is_S - Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Działalność Lokalnych Grup Działania w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / Local Action Group activities in
Rural Development Programme for 2007-2013

dr inż. Królczyk Jolanta prof. dr hab. inż.  Tukiendorf
Marek

WINCENCIK PIOTR / 

2 Zastosowanie wymienników gruntowych do poprawy mikroklimatu w
budynkach inwentarskich / Applying the soil-grown exchangers to the
improvement of the microclimate in livestock buildings

dr hab. inż. Nawrocki Lech dr inż.  Matuszek Dominika NIEPALA GRZEGORZ / 

3 Produkty regionalne i tradycyjne we wspólnej polityce rolnej na przykładzie
województwa opolskiego / Regional and traditional products in Common
Agricultural Policy based on Opole province

dr inż. Królczyk Jolanta prof. dr hab. inż.  Tukiendorf
Marek

KOLAGO ALEKSANDRA / 

4 Agrotechnika rzepaku i pszenicy na terenie gminy Prudnik z
uwzględnieniem zmienności glebowych i klimatycznych / Agrotechnology of
rape and wheat on the area of the Prudnik province including the
changeabilities of soil and climatic

dr inż. Szwedziak Katarzyna prof. dr hab. inż.  Tukiendorf
Marek

DZIUBAŃSKI KAROL / 

5 Agrotechnika jęczmienia browarnego w gminie Prudnik z uwzględnieniem
zmian glebowych i klimatycznych / Agrotechnology of the brewing barley in
Prudnik province including the changeability of soil and climatic

dr inż. Szwedziak Katarzyna prof. dr hab. inż.  Tukiendorf
Marek

ZBARASZCZUK MAREK / 

6 Organizacja oraz technika pozyskiwania mleka w oborach
wolnostanowiskowych z halą udojową "rybia ość" / The organization and
technology of acquiring the milk in free-position cowshed with a "fishbones"
milking parlor

dr hab. inż. Nawrocki Lech dr inż.  Królczyk Jolanta PIETRUCZEK DAMIAN / 
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7 Wykorzystanie pilarek spalinowych w pozyskiwaniu drewna / Utilization of
petrol chainsaws In forestry logging

prof. dr hab. inż. Ledwoń
Krystian

dr inż.  Siejka Katarzyna RADOMSKI MATEUSZ / 

Na kierunku TRiL_Is_NS - Technika Rolnicza i Leśna niestacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Występowanie klęsk żywiołowych w rolnictwie na terenie województwa

opolskiego / Appearing of natural disasters in the agriculture of the Opole
province

dr inż. Matuszek Dominika prof. dr hab. inż.  Tukiendorf
Marek

MUSIELAK TOMASZ / 

2 Choroby grzybowe w uprawach rolniczych na przykładzie kukurydzy /
Fungal diseases of  crop production on example of maize

dr Kuczuk Anna prof. dr hab. inż.  Ledwoń
Krystian

KONDZIELA MICHAELA / 

3 Rodzaje, stan posadzek oraz techniki ich oczyszczania w różnych typach
obór wolnostanowiskowych / Kinds, the state of floors and the technique of
clearing them in different types of free-position barns

dr hab. inż. Nawrocki Lech dr inż.  Matuszek Dominika KĘS ROMAN / 

4 Uprawa roślin psiankowatych w warunkach polowych na przykładzie
papryki / Field cultivation of nightshade family plants on te example of
pepper

dr Kuczuk Anna prof. dr hab. inż.  Tukiendorf
Marek

KOJ KAMIL / 

5 Biomasa jako źródło energi pozyskiwanej w gospodarstwie rolnym /
Biomass as a source of energy recived on the farm

dr inż. Siejka Katarzyna dr hab. inż.  Nawrocki Lech GŁOWANIA RAFAŁ / 

6 Technologia uprawy ziemniaków / Technology of the potatoes cultivation dr inż. Matuszek Dominika prof. dr hab. inż.  Dolezal Petr FRANCZYK MAGDALENA / 
7 Znaczenie zmianowania w gospodarstwie rolnym / Meaning of the crop

rotation in agricultural farm
prof. dr hab. inż. Dolezal Petr dr inż.  Szwedziak Katarzyna JARZĄBEK PIOTR / 

Na kierunku IS_Is_S - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant

Na kierunku IChP_Is_S - Inżynieria Chemiczna i Procesowa stacjonarne
 pierwszego stopnia 

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Charakterystyka produktów i procesu produkcyjnego branży oświetleniowej

/ Characteristics of product and manufacturing process of the lighting
industry

dr inż. Matuszek Dominika dr hab. inż.  Nawrocki Lech MISIURA ARTUR / 

Strona2/3



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