
SZKOŁA NUMER DYSCYPLINA WIODĄCA PROMOTOR TEMAT OPIS

SD2 1
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska Synthesis of the movement of humanoid robots

Humanoid robots should move like a human and adapt their posture according to the situation. The methods using

kinematics and dynamics models are computationally intensive and do not guarantee the achievement of the

appropriate posture and human-like motion sequences. The aim of the research is to develop a method of generating

the movement of humanoid robots in various situations - when performing various activities or with various types of gait

(running, jumping, acrobatics). The robot should perform motor tasks like a human and without tipping over. There are

many publications on this subject. It is expected to deepen the problem and propose your own solution based on the

state of knowledge. The research will be carried out by simulation and possibly with the use of a simple prototype

owned by the research team.

SD2 2
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. PW

Technologie materiałów amorficznych i krystalicznych 

dla przyrządów elektroniki i fotoniki

Zagadnienie badawcze dotyczy badań technologii nowych typów nanomateriałów (np. nanokryształów, kropek 

kwantowych czy materiałów 2-D), które mogą stanowić bazę nowej generacji struktur półprzewodnikowych. Planowane 

jest opracowanie i optymalizacja technologii nanowarstw, wszechstronna charakteryzacja elektryczna, optyczna i 

strukturalna oraz próby wykorzystania badanych warstw do technologii struktur nanoelektronicznych (np. pamięci typu 

NVSM lub RRAM), fotonicznych (np. fotodetektorów) i/lub fotowoltaicznych. Badania zaprojektowanych i wykonanych 

struktur testowych będą realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej zgromadzonej w specjalistycznym 

laboratorium technologicznym (typu ‘clean-room’) oraz laboratorium subtelnej diagnostyki elektrycznej i strukturalnej. 

Badania prowadzone będą na zasadzie współpracy naukowej z jednostkami naukowymi w Polsce (np. CEZAMAT, Instytut 

Fizyki Polskiej Akademii Nauk) i zagranicą.

SD2 3
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. PW

Technologie elastycznej nanoelektroniki i 

nanofotoniki z wykorzystaniem materiałów 

niskowymiarowych (2-D)

Zagadnienie badawcze dotyczy badań przyrządów wykonanych na elastycznych i przezroczystych podłożach w kierunku 

aplikacji typu ‘wearable electronics/photonics’. W ramach pracy opracowana zostanie technologia struktur bazujących na 

materiałach niskowymiarowych (2-D), które mogą zostać wykorzystane do wykonania nowych typów przyrządów 

elektronicznych i fotonicznych, charakteryzujących się wysoką czułością i szybkością. Główny nacisk położony zostanie na 

opracowanie metod strukturyzacji, optymalizację technologii, dobór sekwencji procesów technologicznych oraz 

zagadnienia niezawodnościowe wykonanych przyrządów testowych. Badania zaprojektowanych i wykonanych 

demonstratorów będą realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej zgromadzonej w specjalistycznym 

laboratorium technologicznym (typu ‘clean-room’) oraz laboratorium diagnostyki elektrycznej i strukturalnej. Nie jest 

wykluczone, że praca powstanie przy współpracy naukowo-badawczej z CEZAMAT. Badania będą prowadzone w ramach 

międzynarodowej współpracy przy okazji realizacji projektów naukowo-badawczych.

SD2 4
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
prof. dr hab. inż. Magłorzata Kujawińska

Zastosowania cyfrowej korelacji obrazu do czasowo-

przestrzennych badań dużych struktur inżynierskich

Podstawowym celem pracy jest opracowanie sprzętowo-numerycznych modyfikacji metody cyfrowej korelacji obrazu 

(CKO) umożliwiających dokładne pomiary i monitorowanie przemieszczeń i odkształceń dużych struktur inżynierskich 

poddawanych statycznym i dynamicznym obciążeniom w warunkach laboratoryjnych i w trakcie eksploatacji 

przemysłowej. Wyniki pomiarów realizowanych zgodnie z opracowaną metodyką i przy rozproszeniu pomiarów w czasie i 

przestrzeni powinny w sposób efektywny wspomagać procesy kalibracji modelu numerycznego konstrukcji (tworzenie 

tzw. bliźniaka cyfrowego) oraz monitorowania zdrowia konstrukcji. Przykładem praktycznym na którym będą testowane 

opracowane modyfikacje metody CKO i ich użyteczność będą badania łopat turbin wiatrowych. Praca realizowana będzie 

przy współpracy z Wind Energy Department, Technical Univ. of Denmark.

SD2 5
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Opracowanie metod i algorytmów przetwarzania 

sygnałów dedykowanych do pasywnej radiolokacji 

małych obiektów bezzałogowych

Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu metod i algorytmów przetwarzania sygnałów dedykowanych do 

pasywnej radiolokacji małych obiektów bezzałogowych. Prace będą prowadzone we współpracy z Wydziałem 

Mechanicznym Energetycznym i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej (PW) na zakupionym niedawno przez 

Politechnikę Warszawską lotnisku w Sierakowie koło Przasnysza, gdzie Instytut Systemów Elektronicznych PW tworzy 

Laboratorium Monitorowania Obszaru, w którym będą prowadzone prace w zakresie radiolokacji pasywnej, w tym 

radiolokacji pasywnej obiektów bezzałogowych. Problemy do rozwiązania w ramach zagadnienia badawczego związane 

są z detekcją małych obiektów latających z wykorzystaniem specyficznych cech sygnałów odbitych od obiektu, np. od 

tzw. dronów, estymacją ich parametrów, śledzeniem, a także klasyfikacją wykrytych obiektów, w szczególności prace 

mają dotyczyć możliwości odróżnienia małych dronów od ptaków.



SD2 6
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Radiolokacja pasywna na lotnisku Politechniki 

Warszawskiej w Przasnyszu

Zagadnienie badawcze dotyczy opracowania nowych technik i algorytmów przetwarzania sygnałów do pasywnej 

radiolokacji obiektów. Prace będą związane z budowaną obecnie infrastrukturą systemu radiolokacji pasywnej w 

okolicach zakupionego niedawno przez Politechnikę Warszawską PW) lotniska w Sierakowie koło Przasnysza, gdzie 

Instytut Systemów Elektronicznych PW tworzy Laboratorium Monitorowania Obszaru, w którym będą prowadzone prace 

w zakresie radiolokacji pasywnej. W okolicach lotniska powstają cztery maszty z szykami anten odbiorczych, które będą 

wykorzystywane przez budowany system. Prace nad systemem prowadzone są w Instytucie Systemów Elektronicznych 

PW we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW. System radiolokacji pasywnej wykorzystujący 

jako sygnały oświetlające obiekty  sygnały z ogólnodostępnych tzw. nadajników okazjonalnych, np. nadajniki FM, DAB+ 

DVB-T, nie wymaga budowy dedykowanych nadajników. W ramach badań będą prowadzone prace dotyczące detekcji i 

śledzenia bezzałogowych statków powietrznych (dronów), samolotów i szybowców.

SD2 7
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Pasywna radiolokacja obiektów za pomocą sygnałów 

rejestrowanych przez anteny międzynarodowej sieci 

radioteleskopów systemu LOFAR

Zagadnienie badawcze dotyczy opracowania nowych technik i algorytmów przetwarzania sygnałów rejestrowanych przez 

anteny międzynarodowego systemu LOFAR (Low-Frequency Array for radio astronomy) w celu ich wykorzystania do 

pasywnej radiolokacji obiektów. Prace dotyczące opracowania systemu radiolokacji pasywnej z wykorzystaniem 

infrastruktury LOFAR prowadzone w Instytucie Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej we współpracy z 

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk są pionierskie na skalę światową. Trzy stacje LOFAR znajdują się w 

Polsce. Pojedyncza stacja LOFAR składa się z wielu anten tworząc radioteleskop o dużych rozmiarach mogący odbierać 

stosunkowo słabe sygnały. System radiolokacji pasywnej wykorzystujący rejestrowane przez system LOFAR sygnały z tzw. 

nadajników okazjonalnych, np. FM, DAB+ DVB-T, odbite od obiektów, nie wymaga budowy dedykowanych systemów 

odbioru sygnałów. W ramach prac zweryfikowana będzie m.in. hipoteza o możliwości wykrywania satelitów i tzw. śmieci 

kosmicznych.

SD2 8
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Metody wykrywania i klasyfikacji nieprawidłowości 

pracy serca wykorzystujące algorytmy uczenia 

maszynowego

Zagadnienie badawcze poświęcone jest rozwojowi metod i algorytmów przetwarzania sygnałów EKG używanych do 

automatycznej detekcji i klasyfikacji nieprawidłowości pracy serca z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Prace 

będą prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Planowane jest 

zastosowanie podejścia bazującego zarówno na klasycznych metodach wykorzystujących parametry analizy zmienności 

rytmu serca (HRV - Heart Rate Variablity), jak również niestandardowe parametry asymetrii rytmu serca (HRA - Heart 

Rate Asymmetry). Innym podejściem analizowanym podczas badań będzie zastosowanie tzw. technik uczenia głębokiego 

z wykorzystaniem głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych do automatycznej analizy struktury (przebiegu) sygnały 

EKG.

SD2 9
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Optymalizacja metod i algorytmów identyfikacji osób 

na podstawie sygnału EEG z wykorzystaniem technik 

uczenia maszynowego

Zagadnienie badawcze poświęcone jest rozwojowi metod i algorytmów identyfikacji osób na podstawie sygnału EEG z 

wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Prace będą prowadzone we współpracy z Instytutem Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Planowane jest zastosowanie podejścia bazującego zarówno 

na cechach spektralnych sygnału EEG w poszczególnych jego pasmach, jak również analizy samego przebiegu sygnału EEG 

za pomocą tzw. technik uczenia głębokiego z wykorzystaniem splotowych (konwolucyjnych) sieci neuronowych. Prace 

obejmować będą dobór i optymalizację  parametrów sygnału EEG i klasyfikatorów wykorzystywanych do identyfikacji 

osób, liczby sesji koniecznych do nauczenia klasyfikatorów, minimalnej liczby elektrod używanych do identyfikacji, a 

także opracowanie opasek/czepków dedykowanych do zbierania sygnału EEG dla rozpatrywanego zastosowania i 

przebadanie opracowanych rozwiązań w warunkach zbliżonych do ich praktycznej implementacji.



SD3 10
Automatyka, Elektronika i 

Elektrotechnika
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

Opracowanie technologii wytwarzania drukowanych 

sensorów do monitorowania parametrów 

fizjologicznych człowieka (tzw. tatuaży 

elektronicznych) z wykorzystaniem techniki druku 

aerozolowego

W ramach zadania badawczego należy opracować technologię wytwarzania sensora/ów w postaci elektronicznych 

tatuaży powalających na zdalne monitorowanie parametrów fizjologicznych człowieka (tzw. tatuaży elektronicznych). 

Zadanie badawcze będzie obejmować: 

1.	Opracowanie konstrukcji sensora wraz z zaplanowaniem kolejnych warstw drukowanych. 

2.	Opracowanie materiałów dedykowanych do technik drukarskich, zwłaszcza do druku aerozolowego.

3.	Badania materiałów podłożowych, ich ograniczeń oraz możliwości zastosowania w konkretnych sensorach.

4.	Opracowanie odpowiedniej metody hermetyzacji sensorów 

5.	Badania biokompatybilności sensorów jako elektronicznych tatuaży

6.	Charakteryzacja opracowanej konstrukcji sensorów i przystosowanie jej do produkcji ponad laboratoryjnej.

W celu wykonania wyżej przedstawionego zadania badawczego należy zastosować wydruki hybrydowe tj. połączenia 

wieloformatowych wydruków sitowych z precyzyjnym drukiem aerozolowym. Takie podejście do przedstawionego 

problemu badawczego pozwoli z jednej strony opracować konstrukcję sensorów umożliwiającą skalowanie technologii 

zaś z drugiej wykorzystując cechy druku aerozolowego, a zwłaszcza jego wysoką precyzję umożliwi miniaturyzację 

proponowanych rozwiązań. Zastosowanie technik drukarskich jako metod addytywnych pozwoli opracować materiały o 

dedykowanych właściwościach tworząc sensory umożliwiające mierzyć zarówno parametry fizjologiczne człowieka z 

kontaktu ze skórą i odczytywać je zdalnie. 

SD2 11 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni
Diagnostyka wibroakustyczna elementów 

mechanicznych układów napędowych

Obszar badań dotyczy diagnozowania stanu technicznego elementów mechanicznych układów napędowych. Planowana

jest weryfikacja skuteczności zaproponowanych algorytmów diagnostycznych na stanowiskach badawczych lub obiektach

rzeczywistych pracujących w warunkach eksploatacyjnych. Na tej podstawie można m.in. rozpatrywać następujące

zagadnienia: badanie ewolucji zmian stanu zazębienia ewolwentowego w przekładniach walcowych, diagnozowanie

stanu technicznego przekładni zębatych różnej geometrii zazębienia, w tym wielostopniowych, diagnozowanie stanu

technicznego łożysk w układach przeniesienia mocy, wykrywanie uszkodzeń mechanicznych elementów silnika

spalinowego, analiza transmisji energii wibroakustycznej w elementach układu napędowego.

SD2 12 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni
Kształtowanie własności dynamicznych elementów 

wykonanych z kompozytów epoksydowych

Obszar badań dotyczy kształtowania własności dynamicznych kompozytów epoksydowo-szklanych i epoksydowo- 

węglowych oraz o strukturze mieszanej (np. z elementami metalowymi). Planowana jest weryfikacja na stanowiskach 

badawczych elementów, które zostały zaprojektowane na podstawie proponowanych modeli. Na tej podstawie można 

m.in. rozpatrywać następujące zagadnienia: wpływ ułożenia warstw i stopnia przesycenia żywicą na własności 

dynamiczne, wpływ kształtu elementów na własności dynamiczne, analizę zjawisk nieliniowych związanych z drganiami 

elementów z kompozytów epoksydowych, tłumienie drgań w elementach z kompozytów epoksydowych, analizę 

statystyczna powtarzalności wykonania elementów z uwzględnieniem ich własności dynamicznych.

SD2 13 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni
Tłumienie drgań skrętnych wałów korbowych silników 

spalinowych

Obszar badań dotyczy powstawania drgań wałów korbowych związanych z wymuszeniami wynikającymi z pracy silnika 

spalinowego. W ramach pracy przewidywane są pomiary drgań skrętnych wałów i drgań poprzecznych korpusu silnika 

oraz opracowanie modelu dynamicznego wału korbowego. Na tej podstawie można m.in. rozpatrywać następujące 

zagadnienia: wpływ wymuszeń na drgania elementów silnika, analizę wpływu tłumików drgań skrętnych (budowa i 

własności mechaniczne) na drgania wałów korbowych, analizę sprzężenia skrętno-giętnego występującego w wałach 

korbowych, diagnostykę wibroakustyczną elementów układów korbowych.

SD2 14 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Krzysztof Wołosz, prof. uczelni

Badania symulacyjne i analiza lokalnych źródeł 

entropii w przepływach ściśliwych i nieustalonych w 

kanałach zamkniętych.

Tematyka badawcza dotyczy problematyki ściśliwych i nieustalonych przepływów przez kanał o zmiennej średnicy i/lub 

zmiennej geometrii. Badania opierają się na symulacjach numerycznych w zakresie obliczeniowej mechaniki płynów przy 

użyciu pakietu OpenFOAM. Zadania w tym obszarze badawczym obejmują:

•	budowę modelu obliczeniowego: geometrię, siatkę obliczeniową oraz warunki brzegowe i początkowe, 

•	opracowanie skryptu w C++ mającego na celu wyznaczenie lokalnych źródeł entropii na podstawie wyników symulacji, 

•	przeprowadzenie symulacji numerycznych uwzględniających i nieuwzględniających lepkość masową gazu (bulk viscosity).

W wyniku prac autorzy powinni wyciągnąć wnioski odnośnie do wpływu uwzględnienia lepkości masowej na 

powstawania lokalnych źródeł entropii i jej wpływu na straty energii w trakcie nieustalonego i ściśliwego przepływu gazu.



SD2 15 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski
Analiza wpływu dodatku wodoru do układu zasilania 

silnika Diesela na parametry jego pracy

Celem badań eksperymentalnych jest analiza wpływu dodatku wodoru do układu zasilania silnika Diesela na parametry 

jego pracy. Wodór wytwarzany będzie w urządzeniu zewnętrznym i wtryskiwany do kolektora ssącego silnika. Nastąpi 

częściowe zastąpienie paliwa konwencjonalnego (oleju napędowego) paliwem alternatywnym – wodorem. Podczas pracy 

silnika, zasilanego jednocześnie dwoma paliwami, mierzone będą parametry jego pracy, co umożliwi wyznaczenie 

charakterystyki zewnętrznej w funkcji zmiennego składu mieszaniny dwupaliwowej. Jednocześnie badany będzie skład 

spalin. Zadaniem procesu badawczego jest uzyskanie optymalnej dawki paliwa alternatywnego pod kątem jak najwyższej 

jakości spalin, czyli zmniejszenia poziomu emisji CO, CO2, sadzy, NOx lub HC. Drugim i trzecim zadaniami są zachowanie 

stabilnego procesu spalania i próba stworzenia modelu teoretycznego.

SD2 16 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk

Modelowanie procesów magneto-mechanicznych z 

wykorzystaniem metody elementów skończonych na 

potrzeby optymalizacji sensorów mechatronicznych

W ramach pracy doktorskiej planowane jest opracowanie rozwinięcia fizycznego opisu wpływu tensora naprężeń 

mechanicznych na tensor przenikalności magnetycznej w magnetykach izotropowych i anizotropowych. Zaproponowany 

opis będzie podstawą do opracowania ilościowego modelu wpływu naprężeń mechanicznych na charakterystyki 

funkcjonalne sensorów mechatronicznych z rdzeniami indukcyjnymi z materiałów magnetycznie miękkich. Opracowany 

model zostanie zaimplementowany z użyciem otwartego oprogramowania do modelowania metodą elementów 

skończonych ELMER FEM. Następnie model zostanie wykorzystany do optymalizacji konstrukcji wybranych sensorów 

mechatronicznych, przeznaczonych zarówno do pomiaru sił i naprężeń mechanicznych, jak i do ilościowej oceny wpływu 

naprężeń mechanicznych na charakterystyki pomiarowe sensorów wielkości magnetycznych.   

SD2 17 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

Opracowanie systemu wzbogaconej rzeczywistości 

wykorzystującego metody lokalizacji i mapowania 

projekcyjnego

Planowana praca doktorska dotyczy zagadnień z zakresu rozszerzonej rzeczywistości. Celem pracy jest przeprowadzenie 

badań w zakresie opracowania systemu do jednoczesnej lokalizacji wizyjnej położenia i orientacji kamery względem 

znanego obiektu oraz projekcji na jego powierzchnię dodatkowych obrazów poszerzających możliwości poznawcze 

obserwatora. Istotnym problemem badawczym jest opracowanie metod pozwalających na lokalizację kamery względem 

obiektu zainteresowania. Zagadnienie to wymaga przeprowadzenia skutecznej kalibracji kamery oraz opracowania 

algorytmów identyfikacji znanych obiektów oraz określania ich wzajemnej rotacji. Kolejnym problemem jest opracowanie 

metod dokładnej przestrzennie i kontrastowej projekcji wybranych elementów (struktury wewnętrznej, rozkładu 

temperatury lub dodatkowych informacji serwisowych) na powierzchnię obiektu analizowanego. Po opracowaniu w/w 

metod planowane jest przeprowadzenie skutecznych badań dla dwóch zastosowań: w ochronie dziedzictwa kulturowego 

oraz we wspomaganiu procesu serwisowania złożonych struktur inżynierskich.

SD2 18 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Robert Zalewski

Badania modelowe i eksperymentalne materiałów 

inteligentnych oraz ich zastosowanie w aplikacjach 

inżynierskich

Materiały inteligentne to struktury, których właściwości fizyczne można zmieniać za pomocą czynnika zewnętrznego. 

Przykładem tego typu materiałów są piezoelektryki, ciecze reologiczne czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum 

Packed Particles), będące głównym zainteresowaniem naukowym kierowanego przeze mnie zespołu. VPP to struktury 

utworzone z luźnego materiału granulowanego, zamkniętego w szczelnej przestrzeni, w której generuje się tzw. 

podciśnienie. Zmiana ciśnienia wewnętrznego powoduje makroskopowe zmiany właściwości fizycznych struktur, co 

pozwala wpisać je w poczet tzw. materiałów "inteligentnych". Realizowane prace skupiają się na zastosowaniu tego typu 

struktur w semi-aktywnym tłumieniu drgań i hałasu. Inne prace dotyczą modelowania zachowań materiałów 

nieklasycznych (cieczy magnetoreologicznych, stałych paliw rakietowych, granulowanych kompozytów). Potencjalna 

tematyka prac badawczych może obejmować także obszary szeroko rozumianego modelowania systemów 

adaptronicznych, modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem MES i MED (DEM).

SD2 19 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Dariusz Więckowski
Stateczność i kierowalność samochodu 

autonomicznego

W XXI wieku nastąpił duży postęp w zakresie rozwoju pojazdów wyposażonych w różnego rodzaju systemy asystenckie 

wspomagające kierowcę podczas jazdy, czyli rozwój w kierunku pojazdów autonomicznych. Nie jest to jeszcze pełen 

poziom autonomii, tym nie mniej widać duży postęp w rozwoju niektórych systemów asystenckich stosowanych we 

współczesnych pojazdach. I tutaj pojawia się kwestia reakcji, działania takich systemów w różnych sytuacjach na drodze. 

Szczególnie istotne znaczenie ma wykonywanie gwałtownych manewrów w aspekcie kierowalności i stateczności pojazdu 

wyposażonego w takie systemy. Pojawiają się pytania typu: jakie są potencjalne możliwości zachowani takiego pojazdu? 

Jak to może się przełożyć na charakterystyki dynamiczne pojazdu?. Zakres pracy obejmował by badania eksperymentalne 

na rzeczywistym samochodzie oraz badania modelowe komputerowe



SD2 20 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Dariusz Więckowski

Stateczność i kierowalność autobusu z napędem 

elektrycznym wyposażonym w elektromechaniczny 

mechanizm różnicowy

Obecnie użytkowane autobusy z napędem elektrycznym mają zabudowane zestawy ogniw elektrochemicznych na dachu 

lub w podłodze blisko komory silnika. W przypadku zabudowy na dachy mamy do czynienia z sytuacją podwyższenia 

położenia środka masy, oraz dodatkowego obciążenia dachu, słupków siłami i momentami statycznymi oraz 

dynamicznymi. Podwyższenie położenia środka masy ma bezpośredni wpływ na kierowalność i stateczność takiego 

pojazdu. Do tego dochodzi jeszcze elektromechaniczny mechanizm różnicowy czyli, jak taki mechanizm (sterowany 

elektrycznie lub elektronicznie) będzie pracował w ruchu krzywoliniowym samochodu. W przypadku samochodów z 

napędem klasycznym sprawa jest rozwiązana przez stosowanie mechanicznego mechanizmu różnicowe. Natomiast w 

przypadku elektromechaniczny mechanizmów różnicowych temat nie jest rozpoznany w zakresie kierowalności i 

stateczności. Zakres pracy obejmował by badania eksperymentalne na rzeczywistym pojeździe oraz badania modelowe 

komputerowe.

SD2 21 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni

Projektowanie, analiza i badania mechanizmów 

podatnych do zastosowań precyzyjnych z 

wykorzystaniem technologii wytwarzania 

przyrostowego

Mechanizmy podatne są ciekawą alternatywą dla mechanizmów klasycznych, gdzie pary kinematyczne zastępowane są 

poprzez odpowiednie ukształtowanie podatności części. Zastosowanie mechanizmów podatnych pozwala na znaczną 

redukcję liczby elementów mechanizmu oraz na zwiększenie jego trwałości. Ponadto pozwalają one na bardzo precyzyjną 

kontrolę położenia, ponieważ są zbudowane jako pojedynczy element przez co nie są narażone na występowanie luzów 

między elementami konstrukcji itp. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania mechanizmu w bardzo małej skali, 

korzystając z takich procesów jak wytrawianie czy litografia. Prace badawcze będą dotyczyć opracowania metodyki 

projektowania mechanizmów podatnych oraz badań eksperymentalnych mechanizmów wytwarzanych z wykorzystaniem 

technik wytwarzania przyrostowego (SLS, FDM, DMLS) oraz konwencjonalnych metod obróbki ubytkowej takiej jak 

obróbka elektroerozyjna, czy obróbka skrawaniem lub cięcia laserem

SD2 22 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni

Badania eksperymentalne i numeryczne technologii 

wytwarzania wielkogabarytowych struktur metodą 

przyrostową (3DCP)

Technologia wytwarzania wielkogabarytowych struktur metodą przyrostową jest szybko rozwijającą się dziedziną, mającą 

na celu automatyzację procesu wznoszenia struktur w różnych sektorach budownictwa.  Badania dotyczyć będą dwóch 

aspektów. Pierwszy dotyczyć będzie badań właściwości mechanicznych wytworzonych struktur z uwzględnieniem 

anizotropii mechanicznej. Drugi kierunek badań dotyczy modelowania i optymalizacji procesu druku 3d z 

uwzględnieniem właściwości reologicznych materiałów wykorzystywanych w technologii 3DCP.

SD2 23 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Jacek Wernik
Badanie zjawisk zachodzących w przepływach z 

wrzeniem w minikanałach

Tematyka badawcza dotyczy zjawisk cieplno – przepływowych zachodzących w przepływach z wrzeniem w minikanałach. 

Stanowisko badawcze umożliwia zebranie danych pomiarowych dla przepływów z wrzeniem w mini-kanałach o przekroju 

prostokątnym lub kołowym dla następujących cieczy: etanol, FC 72, woda, izopropranol. W trakcie eksperymentów 

rejestrowane są parametry przepływu, takie jak strumień objętości przepływającego płynu, temperatury w 

charakterystycznych punktach stanowiska, ciśnienie na wlocie do minikanału, oraz spadek ciśnienia w minikanale. Za 

pomocą kamery filmowej o dużej szybkości działania rejestrowane są struktury cieczowo-parowe tworzące się w trakcie 

wrzenia. Na podstawie analizy powstałych z rejestracji materiałów filmowych wyznacza się dodatkowe parametry 

procesu, takie jak współczynnik zapełnienia. W trakcie niektórych eksperymentów rejestrowane są pola temperatury na 

spodniej powierzchni grzejnika, co umożliwia określenie pól temperatury w charakterystycznych miejscach i wyznaczenie 

dalszych parametrów procesu, jak współczynnik przejmowania ciepła. Zadanie badawcze polega na pozyskiwaniu za 

pomocą eksperymentu danych pomiarowych dla nowych czynników roboczych, oraz nowych konfiguracji parametrów 

wejściowych procesu a także dla zmiennej orientacji przestrzennej kanału. Dalszą częścią zadania badawczego jest analiza 

uzyskanych danych pomiarowych a następnie obliczenia parametrów procesu umożliwiających wyciągnięcie wniosków 

dotyczących mechanizmów procesu.

SD2 24 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni

Projekt dedykowanego algorytmu sterowania 

pojazdem jednośladowym do różnych warunków 

drogowych

Tematyka rozprawy obejmuje zagadnienia modelowania dynamiki złożonych układów mechanicznych - pojazdów 

kołowych jednośladowych, oraz projektowania sterowania dla takich układów. W szczególności, zadanie obejmuje 

modelowanie efektów dynamicznych związanych z różnymi warunkami drogowymi, np. poślizgami, i zaprojektowanie 

dedykowanego algorytmu sterowania dla takich warunków jazdy.

SD2 25 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś

Modelowanie i optymalizacja procesu startu i 

lądowania bezzałogowego statku powietrznego z 

wyrzutni wykorzystującej zjawisko lewitacji 

magnetycznej

Wyrzutnia samolotów bezzałogowych wykorzystująca zjawisko lewitacji magnetycznej jest alternatywą dla klasycznych 

katapult startowych. Proponowane badania w pierwszym rzędzie związane są z modelowaniem matematycznym i analizą 

numeryczną różnych stanów pracy elementów układu: startujący/lądujący BSP – wózek startowy – tory wyrzutni. Na tej 

podstawie sformułowane zostaną szczegółowe tezy badawcze.



SD2 26 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Metoda wyznaczania współczynnika załamania 

ośrodka na potrzeby wysokiej dokładności pomiarów 

długości i kąta. 

Refractive index measurement method for high 

accuracy length and angle measurements

Interferencyjne, laserowe pomiary długości stosowane są we wzorcowaniu urządzeń pomiarowych. Metody te stanowią 

pośrednie ogniwo w łańcuchu przy przenoszeniu jednostki długości między metodami realizującymi definicję jednostki a 

pomiarami przemysłowymi. Zastosowanie takie powoduje duże wymaganie dotyczące niepewności pomiaru. 

Wzorcem wysokiej dokładności interferencyjnych pomiarach geometrycznych jest długość fali w próżni. Najistotniejszym 

źródłem błędów w tych pomiarach jest niepewność wyznaczenia współczynnika załamania, w którym propaguje się 

wiązka. Kompensacja różnicy wzorcowej długości fali w próżni i ośrodku wymaga wyznaczenia wartości współczynnika 

załamania tego ośrodka. Proponowana tematyka badawcza dotyczy nowej metody wyznaczania współczynnika załamania 

gazu przez odniesienie wartości tego współczynnika do długości fali w próżni  Nowym aspektem będzie rodzaj komory i 

sposób analizy sygnału zakłócającego. Opracowany zostanie opis i weryfikacja modelu przestrzennej niestabilności 

współczynnika załamania światła powietrza.

Interferential laser length measurements are applied in the calibration of measurement devices. These methods are 

between the measuring instruments that realize the definitions and the industrial apparatus in the calibration chain. 

Such application causes high demands on measurement uncertainty. 

The standard for high accuracy of geometric interference measurements is the vacuum wavelength. The most important 

source of errors in these measurements is the uncertainty of the refractive index in which the beam propagates. 

Compensating for the difference in the reference wavelength requires a refractive index value to be determined. The 

proposed research topics concern a new method of determining the refractive index of gas by reference to the 

wavelength in a vacuum. The type of the chamber and the analysis of the interference signal will be a new aspect. 

Description and verification of the air refractive index spatial instability model will be developed.

SD2 27 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
Odporność korozyjna w różnych warunkach 

eksploatacji złączy spawanych odpornych na korozję

Tematyka pracy obejmować będzie zagadnienia odporności korozyjnej złączy spawanych w różnych warunkach ich 

eksploatacji

SD2 28 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski

Poszukiwanie efektywnych sposobów wprowadzania 

drgań mechanicznych w wybranych procesach 

spajania metali i stopów

Przedmiotem rozprawy zaproponowanie różnych alternatywnych sposobów wprowadzania drgań mechanicznych w 

czasie łączenia metali i stopów. Powinny zostać rozważone dwie główne grupy metod wprowadzania drgań: kontaktowe i 

bezstykowe.

Charakterystyka stosowanych drgań, ich postać, sposób wprowadzania i kierunek powinny być jednoznacznie 

zdefiniowane.

Efektywność stosowania drgań powinna być określona dla spawania łukowego i/lub laserowego.

Miarą efektywności wprowadzanych drgań powinny być cechy budowy strukturalnej, takie jak: wielkość i kształt ziaren 

oraz ich ułożenie względem kierunku wprowadzania drgań oraz odprowadzania ciepła. Powinny zostać przeprowadzone 

badań metalograficzne i oznaczające ewentualną dyfuzję lub przemiany fazowe, pomiary twardości i innych własności 

mechanicznych charakteryzujących jakość uzyskanych połączeń.

SD2 29 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Adam Rogowski

Metoda sterowania współpracującymi robotami 

przemysłowymi uwzględniająca predykcję komend 

głosowych

Kluczowym zagadnieniem we współpracy człowiek – robot współpracujący w warunkach przemysłowych jest efektywna 

komunikacja. W przypadku komunikacji głosowej istotnym ograniczeniem może być opóźnienie reakcji robota na 

komendy wypowiadane przez człowieka. Głównymi czynnikami wpływającymi na to opóźnienie jest czas rozpoznawania 

komendy głosowej i czas doprowadzenia efektora do pozycji, w której ma być realizowane zadanie. W celu 

zminimalizowania tych czynników, należy opracować metodę sterowania robotem, zapewniającą elastyczne generowanie 

optymalnych trajektorii na podstawie niepełnych (niewypowiedzianych do końca) komend. W rezultacie robot powinien 

na bieżąco ustawiać się w pozycjach zapewniających minimalizację czasu dotarcia do pozycji roboczej, która zostanie 

określona dopiero po zakończeniu analizy pełnej komendy głosowej. Należy też zaimplementować opracowaną metodę 

na rzeczywistym robocie, realizującym typowe czynności manipulacyjne przy obsłudze maszyn technologicznych.

SD2 30 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni

Analyses of different-frequency ultrasonic effects on 

the properties of starch-based films reinforced with 

cellulose nanocrystals and nanofibres 

Due to ecological reasons, there is considerable interest in biodegradable films made from renewable and natural 

polymers, such as starch or cellulose. The purpose of this work is to understand the influence of ultrasonic treatment of 

starch solution on the selected properties of starch films reinforced with cellulose nanocrystals (CNC), cellulose 

nanofibres (CNF). In this project, the ultrasonic treatment of starch solution using a wider range of ultrasonic frequency – 

from 20 kHz to 160 kHz – with simultaneous ultrasonic power and amplitude monitoring will be applied. The future PhD 

student will be involved in designing an ultrasound reactor and preparing starch-cellulose films and their properties 

evaluation. 



SD2 31 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni
Development of conductive ink for the ink-jet printed 

electronics

Ink-jet printing technology can be successfully applied for printing electronics. For this purposes, the conductive printing 

ink is used. The conductive ink can be obtained in two ways: solution of metal precursors are reduced in various 

conditions, or metal nanoparticles are suspended (i.e., graphene, copper, silver). However, the usage of nanoparticles 

causes some problems, for example, separation of the ink, nozzle clogging etc. To prevent this problem, metallic organic 

precursors seem to be an alternative. 

This doctoral dissertation aims to develop nanoparticles free ink-jet ink cured with UV light. As a source of conductive 

metal, a conductive organic precursor will be used. The scope of the research includes ink preparation and 

characterization, ink coating and optimization of the curing process, patterns printing by drop-on-demand ink-jet 

printing technology and patterns quality evaluation. 

SD2 32 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Charakterystyka reologiczna zaawansowanych 

tworzyw polimerowych jako podstawa modelowania 

procesów przetwórstwa tworzyw 

Procesy przetwórstwa tworzyw polimerowych stanowią złożone reologicznie, trójwymiarowe, nienewtonowskie i 

nieizotermiczne zagadnienia mechaniki płynów. Projektowanie procesów przetwórstwa tworzyw jest coraz częściej 

realizowane na podstawie symulacji procesów przetwórczych z zastosowaniem specjalizowanych programów 

symulacyjnych. Zasadniczo, te programy umożliwiają symulację procesu w przypadku typowych tworzyw. W bazach 

materiałowych programów symulacyjnych brakuje danych w odniesieniu do tworzyw zaawansowanych, kompozytów 

polimerowych czy tworzyw napełnionych, np. polimerowych kompozytów drzewnych. Celem pracy jest opracowanie 

charakterystyk reologicznych wybranych tworzyw zaawansowanych oraz ich zastosowanie w formie odpowiednich 

modeli reologicznych do modelowania wybranych zagadnień przetwórstwa tworzyw. 

SD2 33 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Modelowanie przepływu zaawansowanych tworzyw 

polimerowych w procesie wytłaczania 

jednoślimakowego

Wytłaczanie jest najbardziej masową i najważniejszą obok wtryskiwania techniką przetwórstwa tworzyw polimerowych. 

Stanowi złożone reologicznie, trójwymiarowe, nienewtonowskie i nieizotermiczne zagadnienie mechaniki płynów. 

Projektowanie wytłaczania jest coraz częściej realizowane na podstawie symulacji procesu z zastosowaniem 

specjalizowanych programów symulacyjnych. Zasadniczo, te programy umożliwiają symulację procesu      w przypadku 

typowych tworzyw. W bazach materiałowych tych programów brakuje danych w odniesieniu do tworzyw 

zaawansowanych, np. kompozytów polimerowych czy tworzyw napełnionych. Celem pracy jest opracowanie 

charakterystyk reologicznych (modeli reologicznych) wybranych tworzyw zaawansowanych oraz symulacyjno-

doświadczalna weryfikacja ich poprawności i użyteczności przy modelowaniu procesu wytłaczania.

SD2 34 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Sławomir Świłło

Badania doświadczalne w zakresie wykrywania i 

przewidywania lokalizacji odkształceń w procesach 

tłoczenia blach

Zaproponowane zostały badania doświadczalne, których celem jest opracowanie inteligentnej techniki pomiarowej w 

zakresie tłoczonych powłok metalowych z zastosowaniem rozwiązań wizyjnych. Głównym odbiorcą potencjalnych 

rozwiązań jest przemysł motoryzacyjny. W badaniach tych podstawą do określenia opisu kinematyki i warunków utraty 

stateczności deformowanego materiału przewidziana jest metoda wybrzuszania ciśnieniem cieczy krążków blachy. 

W wyniku tych badań planowane jest opracowanie algorytmu tworzenia złożonych map przestrzennych wysokiej 

rozdzielczości dla obrazów powierzchni tłoczonych wyrobów metalowych z określeniem wielkości pól przemieszczeń. 

Znaczącym obszarem innowacyjnym w tym zakresie będzie możliwość określenia sposobu wyznaczenia granicznych 

wielkości odkształceń, nie tylko na poziomie wzorów powierzchniowych (przez określenie ich maksymalnych gradientów 

przemieszczeń), ale również poprzez analizę struktury powierzchni materiału w oparciu o pojęcie maksymalnych 

kumulacji mikropęknięć. 

Przewiduje się również opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie zestawienia układu wizyjnego i laserowego w 

rekonstrukcji topografii. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na uproszczenie i przyspieszenie całego procesu pomiaru 

dzięki możliwości integracji dwóch niezależnych technik pomiarowych. 



SD2 35 Inżynieria Mechaniczna dr hab. Inż. Wojciech Presz, prof. uczelni

Gradientowe i warstwowe materiały 

ultradrobnoziarniste wytwarzane z wykorzystaniem 

modyfikowanej technologii I-ECAP

Rozwój kluczowych gałęzi gospodarki takich jak  medycyna, telekomunikacja, przemysł zbrojeniowy i kosmiczny 

powoduje wzrost złożoności urządzeń i stawianych im wymagań. Części są coraz mniejsze i/lub mają coraz większą 

dokładność. Znaczna część zapotrzebowania dotyczy części metalowych i taki jest obszar pracy. Wielkość (mikro-części) 

i/lub precyzja implikują ingerencję w strukturę materiału wyjściowego. Koncepcja wytworzenia materiału o ultra-

drobnym ziarnie (UFG ang. Ultra-Fine Grained ) z dostępnych materiałów, do stosowania w mikro-częściach i/lub 

częściach ultra-precyzyjnych wydaje się logiczna i taki jest ogólny cel pracy. Dodatkowo, powstaną materiały o różnych 

właściwościach warstw (ang. Functionally Graded Materials) oraz wytworzone z różnych materiałów.- metaliczne 

kompozyty. Badania zaplanowano na bazie istniejącej w skali laboratoryjnej i unikatowej w skali światowej, technologii I-

ECAP (ang. Incremental Equal Channel Angular Pressing) służącej wytwarzaniu materiałów o strukturze UFG, mających 

podwyższone cechy wytrzymałościowe przy zachowanej zdolności do dalszych odkształceń plastycznych. Mogą jwięc być 

wykorzystane w mikroobróbce plastycznej (ang. Microforming) oraz technologii SPF (ang. superplastic forming) - części o 

bardzo złożonych kształtach i bardzo wysokiej wytrzymałości - np. przemysł lotniczy. I-ECAP pozwala także na 

przerabianie materiału w postaci pakietu, który w trakcie procesu może ulec spojeniu. Planowane badania obejmują 

procesy prowadzone w temperaturze otoczenia oraz w temperaturze podwyższonej. Właściwości mechaniczne będą 

określane za pomocy badań wytrzymałościowych oraz zaawansowanych badań materiałowych. Na każdym etapie 

przewidziane jest wsparcie rozwiązań technologicznych i analiz modelowaniem numerycznym.

SD2 36 Inżynieria Mechaniczna dr hab. Inż. Wojciech Presz, prof. uczelni

Nowa technologia kształtowania plastycznego 

odkuwek kół magnezowych z przedkuwek 

odlewanych

Tematyka pracy doktorskiej dotyczy opracowania nowej, efektywnej technologii kształtowania plastycznego kół ze 

stopów magnezu dla pojazdów lekkich z przedkuwek odlewanych do form metalowych. Uzasadnieniem podjęcia tematu 

jest światowa tendencja wzrostu zapotrzebowania na konstrukcje lekkie składające się z części wykonanych ze stopów 

magnezu. Jednym z odbiorców części magnezowych jest przede wszystkim przemysł motoryzacyjny, w którym 

zmniejszenie masy konstrukcji może być bezpośrednio przełożone na poprawę dynamiki środków transportu. Wśród 

aplikacji stopów magnezu w środkach transportu można wymienić wszelkiego rodzaju koła pojazdów m.in. 

samochodowych, motocykli, rowerów, wózków itp. Współczesne technologie wytwarzania wyrobów z tych materiałów w 

ostatnim czasie są intensywnie doskonalone, stwarzając coraz to nowe możliwości ich wykorzystania w przemyśle. Na 

uwagę zasługują rozwijane technologie kształtowania plastycznego stopów magnezu, które umożliwiają otrzymanie 

wyrobów o lepszych własnościach w porównaniu do uzyskanych tylko metodą odlewania. Zakres pracy obejmuje badania 

doświadczalno-teoretyczne parametrów procesu kucia odlewanych stopów magnezu do formach metalowych i 

opracowanie wstępne nowej technologii kształtowania odkuwek kół z przedkuwek odlewanych kokilowo. Kolejno zostaną 

wykonane wielowariantowe symulacje numeryczne nowego procesu kształtowania kół ze stopów magnezu. Następnie 

będą przeprowadzone badania doświadczalne w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych nowej technologii kucia kół 

magnezowych. 

SD2 37 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Agnieszka Skala, prof. uczelni Strategie rozwoju startupów

Startupy to organizacje innowacyjne, ambitne i hiperskalowalne, często wykorzystujące zaawansowane technologie 

cyfrowe. 

Praca polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań ilościowych lub jakościowych w zakresie wybranej 

problematyki dotyczącej powstawania oraz rozwoju tej formy organizacji, przykładowo:  modele biznesowe, źródła 

finansowania, współpraca z otoczeniem (np. uczelnie, korporacje), ekosystemy przedsiębiorczości innowacyjnej, 

stosowane metody zarządzania i inne.

W ramach pracy powinien powstać oryginalny materiał badawczy oraz jego opracowanie w kontekście problemów 

dyskutowanych aktualnie w literaturze przedmiotu.

SD2 38 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Agnieszka Skala, prof. uczelni Innowacyjne modele biznesowe

Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych jest istotnym, o ile nie głównym sposobem na budowanie 

przewagi konkurencyjnej zarówno przez firmy mikro i startupy, jak i przez korporacje i zasiedziałych rynkowych graczy. 

Praca polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań ilościowych lub jakościowych w zakresie wybranej 

problematyki dotyczącej modeli biznesowych i ich transformacji. Przykładowo, może to być analiza pod kątem 

budowania modeli uwzględniających postulaty zrównoważonego rozwoju albo eksploatowania nowych rynków, bądź 

wdrażania innowacyjnych modeli przychodowych itp.

W ramach pracy powinien powstać oryginalny materiał badawczy oraz jego opracowanie w kontekście problemów 

dyskutowanych aktualnie w literaturze przedmiotu.



SD2 39 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni
Model organizacyjny relacji stron zaangażowanych w 

ochronę danych osobowych

Jestem członkiem Rady Naukowej Stow. Inspektorów Ochrony Danych (https://sabi.org.pl). Trwają dyskusje nad statusem 

inspektora ochrony danych (IOD), wprowadzonego przepisami RODO. Niedookreślona jest sfera: relacji, kompetencji oraz 

podziału uprawnień i odpowiedzialności. Ideowy podział to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ochrona 

wartości (prywatności); IOD – organizacyjna kultura ochrony prywatności; administrator (organizacja) - praktyka ochrony.

Interpretacja tych relacji jest złożona, od kwestii aksjologicznych po operacjonalizację. Różna jest praktyka krajowa i 

zagraniczna; inna w organizacjach przetwarzających dane z mocy prawa; inna przetwarzających w ramach umowy z 

klientem; inna, gdy dane są powierzane dobrowolnie. Dochodzą do tego kwestie prawa do zapomnienia danych, 

uzasadnionego zakresu danych, itd. 

Dla rozwiązania takiego problemu potrzeba: naukowego zbadania determinant, poznania dobrych i złych praktyk, a w 

wyniku opracowania wariantowych modeli organizacyjnych.

SD2 40 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni
Model zarządzania ryzykiem otoczenia cyfrowego w 

wybranym sektorze

Okres pandemii Covid-19 przyspieszył procesy cyfryzacji we wszystkich sektorach gospodarczych oraz na wszystkich 

poziomach administracji publicznej, a także w sferze organizowania się społeczeństwa. Organizacje w różnym stopniu 

były i są dostosowane do wymogów gospodarki cyfrowej, administracji cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Tymczasem 

ekosystem cyfrowy stał się powszechny i stale się rozwija (nie ma już sensu pytanie – czy cyfryzować), co powoduje, że 

niezależnie od cyfrowego zaawansowania wewnątrz organizacji znajduje się ona w otoczeniu cyfrowym i powinna móc 

systematycznie i metodycznie badać to otoczenie, aby prawidłowo kształtować swoje relacje z nim.

Potrzebne jest naukowe zbadanie jakie relacje z otoczeniem podlegają cyfryzacji i na czym to polega, a następnie 

wypracowanie rozwiązania: jak modelowo identyfikować związane z tym zagrożenia, jak analizować ryzyko (przyczyny, 

podatności i skutki), jak formułować wytyczne monitorowania, zabezpieczania, zapobiegania i reagowania.

SD2 41 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni

Model zarządzania ryzykiem konkurencji w 

gospodarce cyfrowej na przykładzie wybranego 

sektora

Okres pandemii Covid19 przyspieszył procesy cyfryzacji we wszystkich sektorach gospodarczych, a także w sferze

organizowania się społeczeństwa. Organizacje w różnym stopniu były i są dostosowane do wymogów gospodarki

cyfrowej, administracji cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Tymczasem ekosystem cyfrowy stał się powszechny i stale

się rozwija (nie ma już sensu pytanie – czy cyfryzować), co powoduje, że niezależnie od cyfrowego zaawansowania

wewnątrz organizacji znajduje się ona w konkurencyjnym otoczeniu cyfrowym i powinna móc systematycznie i

metodycznie badać swą konkurencję, aby prawidłowo kształtować swoje poszukiwanie przewag rynkowych.

Potrzebne jest naukowe zbadanie jakie determinanty kształtują przewagę rynkową w aspekcie cyfryzacji i na czym to

polega, a następnie wypracowanie rozwiązania: jak modelowo identyfikować związane z tym zagrożenia, jak analizować

ryzyko (przyczyny, podatności i skutki), jak formułować wytyczne monitorowania, zabezpieczania, zapobiegania i

reagowania.

SD2 42 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni

Model zarządzania ryzykiem wdrażania nowych 

technologii cyfrowych na przykładzie wybranego 

sektora

Od kilku lat obserwowane jest zjawisko zwane Industry 4.0 (rewolucja techniczna 4.0), związane z przyspieszonym 

rozwojem i wdrażaniem inteligentnych technologii cyfrowych. Okres pandemii Covid19 przyspieszył procesy cyfryzacji 

przede wszystkim w aspekcie absorbcji (radykalnie przełamano wiele barier, głównie mentalnych). Organizacje są 

bardziej elastyczne w zakresie organizacji procesów pracy i lepiej dostosowane do wymogów gospodarki cyfrowej i 

społeczeństwa cyfrowego, a gdy maleje opór przed zmianą, to pojawia się ryzyko pochopnej lub nieprzygotowanej 

zmiany. 

Potrzebne jest naukowe zbadanie jakie determinanty kształtują tempo rozwoju, a jakie tempo absorbcji nowych 

technologii cyfrowych i w czym to się przejawia, a następnie wypracowanie rozwiązania: jak modelowo identyfikować 

związane z tym zagrożenia, jak analizować ryzyko (przyczyny, podatności i skutki), jak formułować wytyczne 

monitorowania, zabezpieczania, zapobiegania i reagowania.

SD2 43 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof.. Uczelni
Rozwój koncepcji Lean Manufacturing w kierunku 

wykorzystania wybranych technologii Przemysłu 4.0.

W ostatnim okresie pojawiło się pojęcie Lean Industry 4.0, sygnalizujące dążenie przedsiębiorstw przemysłowych do 

wdrażania połączonych rozwiązań zarówno Lean Management, jak i Industry 4.0. Eksperci Boston Consulting Group 

wskazują, że firmy muszą myśleć o Lean Industry 4.0 w kategoriach poszczególnych przypadków praktycznego użycia – 

optymalnego połączenia szczupłych narzędzi zarządzania produkcją i technologii cyfrowych. Celem pracy doktorskiej 

byłoby zidentyfikowanie problemu w obszarze zarządzania produkcją (np. organizacja przezbrojeń, organizacja 

wieloprzedmiotowej linii produkcyjnej, organizacja dostarczania komponentów do montażu itp.), dla którego zostanie 

zaproponowane uogólnione rozwiązanie dla pewnej klasy przedsiębiorstw, na bazie połączenia narzędzi lean i technologii 

cyfrowych.



SD2 44 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni
Analiza danych i modelowanie z wykorzystaniem falek 

logistycznych, Gompertza i innych

Celem zagadnienia badawczego jest z jednej strony wprowadzenie i opis falek logistycznych, Gompertza i im podobnych, 

związanych z krzywymi kształtu S, a z drugiej ich praktyczne zastosowania. Krzywe kształtu S znajdują szerokie 

zastosowania m.in. w ekonomii, finansach, zarządzaniu, medycynie, biologii, fizyce, socjologii do modelowania wielu 

zjawisk. Obecnie wykorzystuje się je na przykład, w postaci tzw. funkcji multilogistycznych (multilogistic functions) do 

opisu rozprzestrzeniania Covid 19. 

Podstawą analizy danych będzie Matlab, w którym będzie trzeba zaimplementować wyżej wymienione falki w narzędziu 

Wavelet Toolbox. Implementacja ta, w przypadku falek logistycznych i Gompertza nie stwarza większych trudności. 

Pewnym wyzwaniem mogą być w przyszłości falki pochodzące od krzywych kształtu S, które nie mogą być zdefiniowane 

bezpośrednio za pomocą funkcji.

Temat pomyślany jest dla osoby zainteresowanej (Doktoranta) analizą danych w zarządzaniu, finansach czy w ekonomii 

ale interesującej się też matematyką i takiej, która miała z niej dobre oceny na studiach. Z matematyki nie trzeba będzie 

zresztą wykonywać jakichś trudnych rachunków, bo praktycznie mam to już wszystko policzone i jestem w stanie 

ukierunkować ewentualnego Doktoranta. Podobnie jest w przypadku narzędzia Wavelet Toolbox Matlaba.

SD2 45 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. uczelni

Zarządzanie projektami, analiza systemowa, sztuczna 

inteligencja, logika rozmyta, sieci neuronowe, 

systemy neuronowo-rozmyte

Wzrostowi znaczenia projektów we współczesnych przedsiębiorstwach towarzyszy zwiększanie potrzeb w zakresie metod 

i narzędzi wspomagających decyzje. Coraz więcej uwagi poświęca się zastosowaniom nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz systemom obliczeniowym przeznaczonym do analizy złożonych, wieloaspektowych i 

interdyscyplinarnych społeczno-ekonomicznych problemów badawczych związanych z zarządzaniem i ewaluacją 

projektów, które są planowane i realizowane w turbulentnym otoczeniu odznaczającym się szybkimi zmianami i znaczną 

niepewnością. W szczególności warte uwagi są technologie obliczeniowe związane z metodami sztucznej inteligencji np. 

sieciami neuronowymi, logiką rozmytą i systemami hybrydowymi. Analiza systemowa w połączeniu z wybranymi 

metodami AI umożliwia uwzględnianie trudno mierzalnych czynników jakościowych oraz aspektów społecznych, 

ekonomicznych i środowiskowych.

SD2 46 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Andrzej Wodecki Sztuczna inteligencja w zarządzaniu wiedzą

Celem pracy jest zbadanie potencjału SI, w szczególności metod i technik przetwarzania i rozumienia języka naturalnego, 

w szeroko pojętym zarządzaniu wiedzą w organizacjach. W szczególności: ekstrakcji wiedzy z danych i dokumentów, 

automatyzacji przepływu wiedzy oraz podejmowaniu decyzji strategicznych.

SD2 47 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Andrzej Wodecki
Wykorzystanie modeli uczenia maszynowego w 

optymalizacji procesów biznesowych

Zarządzanie procesowe jest już dojrzałą dziedziną zarządzania, wykorzystującą wiele metod i nowoczesnych narzędzi 

informatycznych do optymalizacji procesów biznesowych. Celem badań jest rozwój i ocena potencjału metod uczenia 

maszynowego jako kluczowego komponentu takich rozwiązań.

SD2 48 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Andrzej Wodecki

Ocena efektywności ekonomicznej modeli uczenia 

maszynowego oraz metod wdrażania takich rozwiązań 

w praktyce

Celem badań jest zbadanie metod oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań uczenia maszynowego (na etapach 

inicjacji, wdrożenia oraz stabilizacji) oraz optymalnych metod wdrażania takich projektów w organizacjach

SD2 49 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Analiza sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu 

emocjonalnego mówcy

W zadaniu badawczym planuje się szeroko zakrojoną analizę sygnału mowy pod kątem wykrywania stanu emocjonalnego 

mówcy. Algorytmy przetwarzania danych obejmują metody analizy statycznych i dynamicznych cech sygnału, 

poszukiwanie i selekcję najlepszych cech. W celu określenia stanu emocjonalnego mówcy zostaną zastosowane 

algorytmy uczenia maszynowego włącznie z wykorzystaniem uczenia głębokiego.

SD2 50 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Analiza sygnałów fizjologicznych w celu wykrywania 

zmęczenia

W zadaniu badawczym przewidziane jest opracowanie i budowa stanowiska badawczego (pomiarowego) 

umożliwiającego akwizycję różnych sygnałów fizjologicznych w różnym stadium zmęczenia użytkownika. Planowane jest 

użycie sygnałów: elektroencefalograficznych (EEG), elektrookulograficznych (EOG) oraz audio-wizualnych. W następnym 

kroku należy opracować metody analizy pozyskanych sygnałów pod kątem wykrywania zmęczenia. Algorytmy 

przetwarzania danych obejmują metody selekcji cech, uczenia maszynowego włącznie z wykorzystaniem uczenia 

głębokiego.

SD2 51 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Marcin Kołodziej

Metody przetwarzania i analizy sygnałów 

elektroencefalograficznych na użytek detekcji i 

predykcji napadów epileptycznych

Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów fizjologicznych w tym EEG na 

użytek detekcji i predykcji napadów epileptycznych. Badania obejmować będą również lokalizację źródeł epilepsji. 

Ważnym aspektem badań będzie opracowanie algorytmów, które mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej.

Do wykorzystania jest baza sygnałów EEG zgromadzona w ramach współpracy z WUM dla ponad 50 osób. W ramach 

badań dotyczących przetwarzania wstępnego oczekuje się opracowania metody eliminacji artefaktów EMG/EOG/EKG. 

Zadanie obejmuje opracowanie skutecznych metod ekstrakcji cech na użytek detekcji i predykcji napadów 

epileptycznych. Jako istotne nowum badawcze warto rozważyć zastosowanie uczenia głębokiego w tym autoencoderów i 

konwolucucyjnych sieci neuronowych.      



SD2 52 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Marcin Kołodziej

Opracowanie skutecznych metod eliminacji 

artefaktów z sygnału EEG na użytek interfejsu mózg-

komputer

Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów EEG/EMG na użytek eliminacji 

artefaktów. Ważnym aspektem badań będzie opracowanie algorytmów, które mogą być wykorzystane w interfejsach 

mózg-komputer. Wykorzystany zostanie przy tym profesjonalny wzmacniacz sygnałów biomedycznych EEG/EMG/EOG. 

Należy zaproponować metodę pomiaru EEG/EMG/EOG i wyselekcjonować najskuteczniejszy algorytm usuwania 

artefaktów. Obiektywną miarą jakości algorytmów do usuwania ekstremalnych artefaktów będzie trafność klasyfikacji 

potencjałów SSVEP i P300. 

Jako istotne nowum badawcze warto rozważyć zastosowanie uczenia głębokiego w tym autoencoderów i 

konwolucucyjnych sieci neuronowych.      

SD2 53 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Opracowanie metod przetwarzania i analizy obrazu na 

użytek rozpoznawania schorzeń skóry

Zagadnienie badawcze obejmuje opracowanie algorytmów przetwarzania i analizy obrazów. Ważnym aspektem badań 

będzie opracowanie algorytmów, które mogą być wykorzystane w praktyce. Do istotnych zadań, należeć będzie 

stworzenie uniwersalnego zbioru danych chorób. Jako nowum badawcze warto rozważyć zastosowanie uczenia 

głębokiego w tym konwolucucyjnych sieci neuronowych. Ważnym zadaniem będzie testowanie rozwiązania w praktyce 

klinicznej.      

SD2 54 Inżynieria Biomedyczna prof. dr hab. inż. Dariusz Plewczyński

Interaktom gospodarz-patogen w skali tysięcy 

genomów. Nowe infekcje Coronaviridae i 

przygotowania do przyszłych pandemii wirusowych

Nieoczekiwana pandemia COVID-19 została uznana za jedno z nowych krytycznych zagrożeń dla naszego zdrowia, 

gospodarki, społeczeństwa i rozwoju osobistego. Choroby zakaźne, które pojawiały się od tysiącleci, są napędzane przez 

wiele czynników. Pomimo niezwykłych postępów w badaniach diagnostycznych, terapeutycznych i związanych ze 

szczepionkami, przeszłe i obecne zagrożenia wymykają się kontroli. Prześledzenie w skali całego organizmu (ENCODE, 

Roadmap Epigenomics) oraz populacji ludzkiej (projekt Tysięcy genomów, oraz COVID-19 Host Genetics Initiative) 

mechanizmu infekcji na poziomie molekularnym związanego z wiązaniem się wirusowego białka Spike z ludzkim białkiem 

transbłonowym ACE2 umożliwi lepsze zinterpretowanie danych epidemiologicznych. Celem pracy doktorskiej ma być 

opracowanie jednego, uniwersalnego ludzko-wirusowego biomarkera który będzie przydatny w wykrywaniu, śledzeniu i 

mapowaniu obecnych i przyszłych zakażeń Coronaviridae, oraz innych wirusów u ludzi za pomocą pojedynczego 

sekwencjonowania nowej generacji (NGS) przy użyciu metody krótkich (Illumina) oraz długich fragmentów (Oxford 

Nanopore Technology). 

SD2 55 Inżynieria Biomedyczna prof. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki
Modelowanie i badanie mechanicznych efektów w 

rozwoju tkanek nowotworowych.

Żywy organizm jest zbudowany z wielu rodzajów komórek wyspecjalizowanych do pełnienia różnych funkcji niezbędnych 

do jego funkcjonowania. Komórki te rosną, dzielą się, starzejąc umierają i zastępowane są młodymi komórkami w 

kontrolowany sposób. Jednak czasem, gdy materiał genetyczny z jakiegoś powodu zostanie zmieniony te procesy zostają 

zaburzone. Może to prowadzić do niekontrolowanego szybkiego wzrostu zmienionych komórek i tworzenia tkanki 

nowotworowej co w efekcie zakłóca lub uniemożliwia działanie zdrowych organów.

Procesy obecne podczas wzrostu tkanki nowotworowej są bardzo złożone i zależą od wielu czynników nie tylko 

biologicznych. Efekty mechaniczne na poziomie komórkowym i tkankowym obecne podczas takiej choroby odgrywają też 

istotną rolę. Celem planowanych badań jest opracowanie matematycznego modelu opisującego wzrost tkanki 

nowotworowej i jej oddziaływanie z otoczeniem z uwzględnieniem różnych efektów jak m.in. komunikacja 

międzykomórkowa, wpływ obciążeń mechanicznych na podział, aktywność i przeżywalność komórek i angiogeneza. 

Następnie planowane jest przeprowadzenie symulacji komputerowych wykorzystujących ten model oraz badania 

eksperymentalne na komórkach w celu wyznaczenia wartości parametrów występujących w modelu i jego uproszczonej 

weryfikacji.

SD2 56 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Metody wykrywania i klasyfikacji nieprawidłowości 

pracy serca wykorzystujące algorytmy uczenia 

maszynowego

Zagadnienie badawcze poświęcone jest rozwojowi metod i algorytmów przetwarzania sygnałów EKG używanych do 

automatycznej detekcji i klasyfikacji nieprawidłowości pracy serca z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Prace 

będą prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Planowane jest 

zastosowanie podejścia bazującego zarówno na klasycznych metodach wykorzystujących parametry analizy zmienności 

rytmu serca (HRV - Heart Rate Variablity), jak również niestandardowe parametry asymetrii rytmu serca (HRA - Heart 

Rate Asymmetry). Innym podejściem analizowanym podczas badań będzie zastosowanie tzw. technik uczenia głębokiego 

z wykorzystaniem głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych do automatycznej analizy struktury (przebiegu) sygnały 

EKG.



SD2 57 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Optymalizacja metod i algorytmów identyfikacji osób 

na podstawie sygnału EEG z wykorzystaniem technik 

uczenia maszynowego

Zagadnienie badawcze poświęcone jest rozwojowi metod i algorytmów identyfikacji osób na podstawie sygnału EEG z 

wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Prace będą prowadzone we współpracy z Instytutem Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Planowane jest zastosowanie podejścia bazującego zarówno 

na cechach spektralnych sygnału EEG w poszczególnych jego pasmach, jak również analizy samego przebiegu sygnału EEG 

za pomocą tzw. technik uczenia głębokiego z wykorzystaniem splotowych (konwolucyjnych) sieci neuronowych. Prace 

obejmować będą dobór i optymalizację  parametrów sygnału EEG i klasyfikatorów wykorzystywanych do identyfikacji 

osób, liczby sesji koniecznych do nauczenia klasyfikatorów, minimalnej liczby elektrod używanych do identyfikacji, a 

także opracowanie opasek/czepków dedykowanych do zbierania sygnału EEG dla rozpatrywanego zastosowania i 

przebadanie opracowanych rozwiązań w warunkach zbliżonych do ich praktycznej implementacji.

SD3 58 Inżynieria Biomedyczna prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Automatyczna analiza obrazów histopatologicznych 

zmian nowotworowych

Zadaniem badawczym będzie upracowanie nowych metod analizy ilościowej i jakościowej obrazów mikroskopowych 

wycinków histopatologicznych wybranych zmian nowotworowych. Głównymi problemami do rozwiązania będą analiza 

kształtu wycinków, ich podziału na segmenty, wymiarowanie, wykrywanie obszarów raka oraz optymalizacja i 

zrównoleglenie obliczeń. Wyniki badań będą miały znaczny potencjał wdrożeniowy w diagnostyce patomorfologicznej. 

Zakres badań i forma ich rozpowszechniania będzie zależała od pozyskania ewentualnego finansowania zewnętrznego i 

modelu komercjalizacji. Planowana jest współpraca z Wojskowym Instytutem Medycznych w Warszawie w zakresie 

przygotowania bazy obrazów, adnotacji obszarów zainteresowań oraz wskazań diagnostycznych do automatyzacji na 

komputerach.   

SD4 59 Inżynieria Biomedyczna prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

Opracowanie metody regeneracji nerwów przy użyciu 

elektrostymulacji na powłokach grafenowych 

nanoszonych technikami elektroniki drukowanej 

Zadanie badawcze, w ramach którego należy opracować technologię regeneracji nerwów przy użyciu elektrostymulacji na 

powłokach grafenowych, będzie obejmować: 

1.	Opracowanie składu i technologii wytwarzania biozgodnych, elastycznych powłok i wzorów grafenowych.

2.	Badania różnych materiałów podłożowych i możliwości ich zastosowania przy regeneracji nerwów.

3.	Opracowanie optymalnej metody i parametrów elektrostymulacji komórek na warstwach grafenowych. 

4.	Badania biokompatybilności powłok grafenowych w stosunku do komórek nerwowych.

5.	Badania aplikacyjne zastosowania warstw na implantach oraz przy regeneracji nerwów.

Wykonanie zadania badawczego wymaga zastosowania technik elektroniki drukowanej tj. powlekania natryskowego i 

druku strumieniowego, umożliwiających regulację cech badanych warstw m.in. grubości czy elastyczności, 

dedykowanych konkretnym komórkom oraz metodom ich regeneracji. W współpracy z grupą neurobiologów i 

neurofizjologów  opracowana zostanie metodologia regeneracji nerwów przy użyciu przewodzących warstw  

grafenowych metodą zewnętrznej elektrostymulacji. Opracowana technologia wytwarzania biozgodnych powłok pozwoli 

na przeprowadzenie wysoko skutecznej i bezpiecznej regeneracji nerwów przy pomocy stymulacji materiałem 

grafenowym i polem elektrycznym.


