
Rezerwacja teamtu

Lp Tytuł Nazwisko Imię Temat prac Indeks

1 dr inż. Andrzejewska-Górecka Dorota

Zastosowanie procesów biotechnologicznych w ochronie i inżynierii środowiska. 
105301

2 dr inż. Andrzejewska-Górecka Dorota

Znaczenie bakterii w procesach biotechnologii środowiska
105293

3 dr inż. Andrzejewska-Górecka Dorota

Znaczenie grzybów w procesach biotechnologii środowiska

4 dr inż. Długoński Andrzej

Projekt zagospodarowania terenu zdegradowanego (na wybranym przykładzie) 
105134

dr inż. Długoński Andrzej

Projekt zagospodarowania terenu zdegradowanego (na wybranym przykładzie) 
103252

5 dr inż. Długoński Andrzej

Inwentaryzacja urbanistyczna Cmentarza Północnego w Warszawie

6 dr inż. Długoński Andrzej

Inwentaryzacja urbanistyczna Cmentarza Powązki w Warszawie

7 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech

Energetyka jądrowa a energetyka oparta na paliwach kopalnych – analiza porównawcza
105342

8 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech

Technologia reaktorów jądrowych III  generacji
105279

9 prof. UKSW dr hab. Gawlikowicz Wojciech

Awaria reaktora jądrowego w Czarnobylu
105151

10 dr Jelec Paweł

Koncepcja termomodernizacji budynku mieszkalnego

11 dr Jelec Paweł

Koncepcja projektowa instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego

12 dr Jelec Paweł

Analiza hałasu w zabudowie zwartej

13 dr Jelec Paweł

Analiza stanu cieplno-wilgotnościowego przegród budynku sakralnego 

14 dr Jelec Paweł

Analiza warunków mikroklimatycznych budynku mieszkalnego

15 dr Jelec Paweł

Analiza stanu termicznego przegród budynku z wykorzystaniem termografii

16 dr inż. Kisiel Monika

Degradacja środowiska glebowego pod wpływem wybranych czynników antropogenicznych 

wybranego miasta lub gminy. 
105330
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17 dr inż. Kisiel Monika

Ochrona środowiska na przykładzie wybranego miasta lub gminy.
103840

18 dr inż. Kisiel Monika

Charakterystyka wybranych właściwości fizycznych i chemicznych gleb (zlokalizowanych 

na wybranym terenie).
103255

19 dr inż. Kisiel Monika

Analiza aktualnego stanu środowiska na terenie wybranego miasta lub gminy.
103229

20 dr inż. Kurowski Krystian

Badanie wpływu szczelności cieplnej i powietrznej budynku i wpływ na energooszczędność.

21 dr inż. Kurowski Krystian

Działanie instalacji wentylacji w obiektach budowlanych a założenia projektowe

21 dr inż. Kurowski Krystian

Badanie wpływu warunków zewnętrzynych na kształtowanie warunków wewnątrz 

pomieszczeń ( w tym mikroklimatu)

22 dr inż. Macherzyński Bartłomiej

Ocena skuteczności usuwania fosforu z cieczy nadosadowych przy użyciu różnych 

koagulantów (badawcza)
105289

23 dr inż. Macherzyński Bartłomiej

Wpływ farmaceutyków na proces stabilizacji osadów ściekowych
??103275

24 dr inż. Macherzyński Bartłomiej

Wpływ wybranych koagulantów na poprawę jakości wody powierzchniowej (badawcza)
103264

25 prof. dr hab. Miłaszewski Rafał 

Koszty funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa wodąciogowo-kanalizacyjnego (na 

wybranym przykładzie)
103240

26 prof. dr hab. Miłaszewski Rafał 

Koszty funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa wodąciogowo kanalizacyjnego (na 

wybranym przykładzie)

27 prof. dr hab. Miłaszewski Rafał 

Koszty funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa wodąciogowo kanalizacyjnego (na 

wybranym przykładzie)

28 dr inż. Panasiuk Damian 

Porównanie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce i innych krajach UE w latach 2000-

2017 103241

29 dr inż. Panasiuk Damian 

Porównanie śladu wodnego Polski, Ukrainy i Białorusi

30 dr inż. Panasiuk Damian 

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce i na Ukrainie

31 dr inż. Panasiuk Damian 

Potencjał selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi w miastach Polski i Ukrainy

32 dr inż. Poniatowska Agnieszka

Termiczne przetwarzanie odpasów komunalnych w Polsc
105167

33 dr inż. Poniatowska Agnieszka

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy i propozycja poprawy 

stanu gospodarki odpadami w gminie.
103265



34 dr inż. Poniatowska Agnieszka

Występowanie mikroplastików w środowisku
103228

35 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz

Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów.
103279

36 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz

Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ).
103242

37 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz

Dezynfekcja chemiczna powierzchni metalowych
103242

38 prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz

Uciążliwości odorowe powstające w obiektach gospodarki odpadami.
103221

prof. dr hab. Sułek Marian Włodzimierz

Ograniczenia techniczne, ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe w zastosowaniach 

przyrodniczych osadów ściekowych 103238

39 dr inż. Śnieżek Tomasz 

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

krajach europejskich

40 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Zmiany zachodzące w ocenach jakości powietrza dla ozonu dla kryterium ochrony 

roślin w strefach w Polsce dla okresu

41 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Dobowa i sezonowa zmienność stężenia ozonu troposferycznego na wybranej stacji 

tła miejskiego w Polsce w latach 2010-2015

42 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Ocena jakości powietrza dla kryterium ochrony roślin w Polsce w latach 2010-2012
105147

43 dr inż. Śnieżek Tomasz 

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

świetle wymagań konwencji genewskiej i protokołów do niej

44 dr inż. Śnieżek Tomasz 

Ocena narażenia populacji ludności w strefach dla kryterium ochrony zdrowia w 

Polsce w latach 2005 i 2015
103272

45 dr inż. Wojewódka Dominik

Występowanie mikrozanieczyszczeń w wodach śródlądowych.
103247

46 dr inż. Wojewódka Dominik

Problematyka systemu zagospodarowania odpadów tekstylnych w Polsce.

47 dr inż. Wojewódka Dominik

Systemy gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

48 dr hab. Wszelaka-Rylik Małgorzata

Bezpieczeństwo biologiczne produktów spożywczych.
??103275


