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1 dr inż. Andrzejewska Dorota

Biologiczne substancje powierzchniowo czynne i ich wykorzystanie w inżynierii 

środowiska INŻ.

2 dr inż. Andrzejewska Dorota Odzyskanie metali z odpadów elektronicznych z wykorzystaniem procesów bioługowania INŻ. 89752 TAK

3 dr inż. Andrzejewska Dorota

Bioługowanie metali ciężkich  z popiołów pochodzących z termicznego przekształcenia 

osadów ściekowych INŻ. 100597 TAK

4 dr inż. Andrzejewska Dorota Charakterystyka osadów ściekowych oraz sposoby ich unieszkodliwiania INŻ. 89776 TAK

5 dr inż. Andrzejewska Dorota Metody biologicznego przetwarzania różnych typów odpadów INŻ. 99093 TAK

6 dr inż. Długoński Andrzej Projekt zagospodarowania terenu (na wybranym przykładzie) INŻ.

7 dr inż. Długoński Andrzej Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków (na wybranym przykładzie) INŻ. 99107 TAK

8 dr inż. Długoński Andrzej Projekt zagospodarowania terenu zdegradowanego (na wybranym przykładzie) INŻ. 99105 TAK

9 dr inż. Długoński Andrzej Projekt zagospodarowania terenu skarpy (na wybranym przykładzie) INŻ. 99129 TAK

10 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech Bezpieczeństwo reaktorów jądrowych INŻ.

11 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech Technologia reaktorów IV  generacji INŻ. 99126 TAK

12 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech Awaria reaktora jądrowego w Czarnobylu INŻ. 99112 TAK

13 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech Awaria reaktorów jądrowych w Fukushimie  INŻ.

14 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech Porównanie energetyki jądrowej i energetyki opartej na paliwach kopalnych INŻ.

15 dr Jelec Paweł

Analiza o charakterze technicznym oraz w zakresie opłacalności dla kilku wybranych 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii INŻ. 61726 TAK

16 dr Jelec Paweł Analiza stanu technicznego oraz mikroklimatu wybranego budynku o dużej kubaturze INŻ./MGR

17 dr Jelec Paweł Badania termowizyjne wybranego obiektu o dużej kubaturze INŻ./MGR

18 dr Jelec Paweł

Analiza stanu technicznego oraz mikroklimatu wybranego obiektu

sakralnego INŻ./MGR

19 dr Jelec Paweł Badania akustyczne wybranego budynku o dużej kubaturze INŻ./MGR

20 dr inż. Kisiel Monika

Produkcja paliw z odpadów - ocena procesu technologicznego na podstawie wybranego 

przedsiębiorstwa. INŻ.

21 dr inż. Kisiel Monika

Energia z odpadów - ocena procesu technologicznego na podstawie wybranego 

przedsiębiorstwa. INŻ.

22 dr inż. Kisiel Monika

Degradacja środowiska glebowego pod wpływem wybranych czynników 

antropogenicznych wybranego miasta lub gminy. INŻ.

23 dr inż. Kisiel Monika  Analiza aktualnego stanu środowiska na terenie wybranego miasta lub gminy. INŻ.

24 dr inż. Kisiel Monika Ochrona środowiska na przykładzie wybranego miasta lub gminy. INŻ.

25 dr inż. Kisiel Monika  Problemy ochrony środowiska na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. INŻ.

26 dr inż. Kurowski Krystian

Kompleksowe zaopatrzenie budynku mieszkalnego w energię cieplną i elektryczną z 

wykorzystaniu układu

kogeneracyjnego INŻ. 99096 TAK

27 dr inż. Kurowski Krystian Działanie instalacji wentylacji a założenia projektowe INŻ.

28 dr inż. Kurowski Krystian

Wentylacja budynku mieszkalnego z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej o działaniu 

okresowym INŻ.

29 dr inż. Kurowski Krystian Ogrzewanie budynku mieszkalnego pompą ciepła powietrze - powietrze INŻ.



30 dr inż. Kurowski Krystian Badania wpływu  warunków wewnetrznych na odczucie komfortu przebywania INŻ.

31 dr inż. Kurowski Krystian Badania wpływu warunków wewnętrznych na odczucie komfortu przebywania INŻ.

32 dr inż. Kurowski Krystian Badanie szczelności cieplnej i powietrznej budynku i wpływ na energooszczędność MGR

33 dr inż. Kurowski Krystian

Badania wpływu warunków zewnętrznych na kształtowanie warunków wewnątrz 

pomieszczeń MGR

34 dr Kuśmierz Agnieszka Ocena oddziaływania na środowisko na przykładzie … (wybranego obiektu) INŻ. 99089 TAK

35 dr Kuśmierz Agnieszka Ocena oddziaływania na środowisko na przykładzie … (wybranego obiektu) INŻ. 101140 TAK

36 dr Kuśmierz Agnieszka Ocena oddziaływania na środowisko na przykładzie … (wybranego obiektu) INŻ. 97075 TAK

37 dr Kuśmierz Agnieszka

Adaptacja do zmian klimatu w przestrzeni (wybranego osiedla ) poprzez zrównoważoną 
gospodarkę wodną MGR

38 dr Kuśmierz Agnieszka

Pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska jako narzędzie zarządzania 

środowiskiem na przykładzie pozwolenia zintegrowanego lub innych pozwoleń dla 

wybranego obiektu MGR

39 dr inż. Macherzyński Bartłomiej Koncepcja rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków INŻ.

40 dr inż. Macherzyński Bartłomiej Modernizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków INŻ.

41 dr inż. Macherzyński Bartłomiej Efektywność usuwania farmaceutyków w procesach uzdatniania wody INŻ. 100797 TAK

42 dr inż. Macherzyński Bartłomiej Efektywność usuwania farmaceutyków w procesach oczyszczania ścieków INŻ. 99127 TAK

43 dr inż. Macherzyński Bartłomiej Wpływ farmaceutyków na proces stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych INŻ.

44 dr inż. Macherzyński Bartłomiej Ocena skuteczności oczyszczania ścieków na przykładzie wybranej oczyszczalni INŻ.

45 dr inż. Macherzyński Bartłomiej Koncepcje modernizacyjne systemów instalacyjnych w budynku jednorodzinnym INŻ. 99063 TAK

46 prof. dr hab. Miłaszewski Rafał Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód podziemnych INŻ.

47 prof. dr hab. Miłaszewski Rafał Koszty funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego MGR

48 dr inż. Panasiuk Damian Rozwój energetyki odnawialnej a redukcja emisji gazów cieplarnianych w Europie, INŻ. 99124 TAK

49 dr inż. Panasiuk Damian Analiza przepływu substancji dla rtęci w Polsce w 2016 r., INŻ.

50 dr inż. Panasiuk Damian Analiza przepływu substancji dla ołowiu w Polsce w 2016 r. INŻ. 99120 TAK

51 dr inż. Poniatowska Agnieszka

Wykorzystanie odpadów betonowych i asfaltobetonorvych jako pełnowaftościowych 

materiałów  w budownictrvie. INŻ.

52 dr inż. Poniatowska Agnieszka

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy i propozycja poprawy 

stanu gospodarki odpadami w gminie. INŻ. 99061 TAK

53 dr inż. Poniatowska Agnieszka

Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w porównaniu do innych 

państw europejskich INŻ. 96832 TAK

54 dr inż. Poniatowska Agnieszka Gospodarka odpadami azbestowymi w Polsce. INŻ.

55 dr inż. Poniatowska Agnieszka Termiczne przetwarzanie odpadów komunalnych w Polsce INŻ.

56 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz

Technologie produkcji substytutu nawozów organicznych na bazie ubocznych produktów 

spalania (UPS) i osadów ściekowych INŻ. 99069 TAK

57 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz Rozwiązania techniczne i technologiczne oczyszczania skażonych gruntów INŻ. 100612 TAK

58 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz

Rozwiązania techniczne i technologiczne nowoczesnych spalarni odpadów oraz metody 

unieszkodliwiania ubocznych produktów spalania powstałych w tych instalacjach INŻ. 99099 TAK



59 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz Zagrożenia nadzwyczajne: rodzaje, zapobieganie oraz metody zmniejszenia ich skutków INŻ. 101652 TAK

60 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz Właściwośći technologiczne wybranych grup odpadów INŻ.

61 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Ocena jakosci powietrza w Polsce w latach 2010-2015 na tle ocen w wybranych krajach 

europejskich INŻ.

62 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Zmiany zachodzące w ocenach jakości powietrza dla ozonu dla kryterium ochrony roślin w 

strfach w Polsce dla okresu INŻ.

63 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Dobowa i sezonowa zmienność stężenia ozonu troposferycznego na wybranej stacji tła 

miejskiego w Polsce w latach 2010-2015 INŻ.

64 dr inż. Śnieżek Tomasz Ocena jakości powietrza dla kryterium ochrony roślin w Polsce w latach 2010-2012 INŻ.

65 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Zmienność stężenia tlenków azotu na wybranej stacji tła pozamiejskiego w Polsce w 

świetle wymagań Konwencji Genewskiej i Protokołów do niej INŻ.

66 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Oceba narażenia populacji ludności w strefach dla krytreium ochrony zdrowia w Polsce w 

latach 2005 i 2015 INŻ.

67 dr Wszelaka-Rylik Małgorzata Adsorpcja wybranych farmaceutyków na nanometrycznym węglanie wapnia INŻ. 90151 TAK

68 dr Wszelaka-Rylik Małgorzata Adsorpcja wybranych farmaceutyków na nanometrycznym węglanie wapnia INŻ.


