
Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny

Pracownicy jednostki: Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej w roku akademickim 2009/2010 realizują następujące prace dyplomowe.

Na kierunku MiBM_Is_S - Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Maszyny do oczyszczania powierzchni zrębowych ? konstrukcje i

parametry / Machines for cleaning the framework surfaces - structures and
parameters

dr hab. inż. Sztyber Janusz dr inż.  Karolczuk Aleksander CIEPLIK DAMIAN / 

Na kierunku MiBM_Is_NS - Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 1)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Mieszalniki do mieszania materiałów ziarnitych i sypkich / The divices for

mixing the granular and loose materials
dr inż. Matuszek Dominika dr hab. inż.  Tukiendorf Marek JACKOWSKI WIKTOR / 

Na kierunku TRiL_Is_S - Technika Rolnicza i Leśna stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 8)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Technologia towarowej produkcji ślimaka jadalnego / The technology of the

service production of the edible snail
dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Nawrocki Lech SZEWCZUK PIOTR / 

2 Określenie stanu mrożonek za pomocą komputerowej analizy obrazu /
Determining the condition of frozen foods with the aid of computer analysis
of the image

dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Tukiendorf Marek PEPŁAWSKA JOANNA / 

3 Porównanie techniki chowu koni sportowych oraz ogólnoużytkowych /
Comparing the technology of the breeding of sports and general-functional
horse

dr hab. inż. Nawrocki Lech dr inż.  Szwedziak Katarzyna JAGIELNICKI MARIUSZ / 

4 Projekt i wykonanie przesiewacza materiałów sypkich / The project and
making of the screen of grain materials

dr inż. Węgrzyn Marek dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

MADEJCZYK TOMASZ / 

5 Projekt i wykonanie układu zasilającego i odbierającego przesiewacza
materiałów sypkich / The project and making of the feeder and container of
the grain materials screen

dr inż. Węgrzyn Marek dr hab. inż.  Hapanowicz
Jerzy

WILK MICHAŁ / 
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6 Wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych w gminie Biała / Equipping
an individual arable farms with technical centres in the administrative
district Biała

dr inż. Węgrzyn Marek dr hab. inż.  Filipczak Gabriel HAMPEL ROMAN / 

7 Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 / Program of the
development of country areas for 2007-2013

dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Tukiendorf Marek MATYSIAK MAGDALENA / 

8 Nowoczesne technologie rozsiewania nawozów / Modern technologies of
sowing fertilizers

dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Tukiendorf Marek POCHWAŁA SŁAWOMIR / 

Na kierunku TRiL_Is_NS - Technika Rolnicza i Leśna niestacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 5)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Stosowanie surowców genetycznie modyfikowanych w produkcji

mieszanek paszowych / Using the genetically modified materials in the food
mixture production

dr inż. Matuszek Dominika dr hab. inż.  Nawrocki Lech KABAT DAMIAN / 

2 Systemy wentylacyjne a dobrostan macior w chlewniach o różnych
rozwiązaniach technologicznych / Ventilation systems and welfare of sows
in piggeries with different technological solutions

dr hab. inż. Nawrocki Lech dr inż.  Matuszek Dominika WIECZOREK DAWID / 

3 Proces zaprawy ziemniaków na przykładzie opryskiwacza Mafex / Process
of the pickling of potatoes on the example of the Mafex spraying machine

dr inż. Królczyk Jolanta prof. dr hab. inż.  Hołownicki
Ryszard

PLUSKWIK GRZEGORZ / 

4 Technologia produkcji ziemiaków / Technology of potatoes production dr Kuczuk Anna dr hab. inż.  Filipczak Gabriel ŻURAWKA WIESŁAW / 
5 Współczesne maszyny i metody do pozyskiwania drewna na przykładzie

Skandynawii / Modern machines and methods used to acquire woods in
Scandinavia

dr hab. inż. Sztyber Janusz dr inż.  Mamala Jarosław WAJDZIAK JAKUB / 

Na kierunku IS_Is_S - Inżynieria Środowiska stacjonarne
 pierwszego stopnia  (przydzielono dyplomów: 3)

Lp.   Tytuł pracy  Promotor  Recenzent  Dyplomant
1 Uszkodzenia roślin wywołane czynnikami szkodliwymi dla środowiska /

Damaging plants caused by the factors harmful for the environment
dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Tukiendorf Marek WAŁASZEK KINGA / 

2 Alternatywne źródła energii w rolnictwie / The renewables in the agricutural dr inż. Szwedziak Katarzyna dr hab. inż.  Nawrocki Lech WANECKI PIOTR / 
3 Wplyw planowanej rozbudowy elektrowni Opole na zasoby wodne zlewni

Odry / Influence of Planning building opole Power Station for waters Odra
river basin

dr Słodczyk Krystyna prof. dr hab. inż.  Ulbrich
Roman

RUSIN MAREK / 
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