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Studia stacjonarne 

Kierunek: Inżynieria Środowiska 

Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów 
 

Specjalizacja: „Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska” 

 
 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski 

1. Ocena wielkości możliwych do uzyskania oszczędności energii przez dobór intensywności płukania 

filtrów pospiesznych do temperatury wody płucznej. 

2. Rozwiązanie w arkuszu kalkulacyjnym zagadnienia dotyczącego optymalizacji zaopatrzenia w 

wodę jednostki osadniczej z dwoma punktami poboru wody, ze zbiornikiem otwartym i podziemnym. 

3. Obliczenia kanalizacyjnej sieci ciśnieniowej programem Epanet. 

 

Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK 

1. Koncepcja systemu odprowadzania ścieków dla wybranej jednostki osadniczej.  

2. Koncepcja systemu zaopatrzenia w wodę przy użyciu programu Epanet dla wybranej jednostki 

osadniczej.  

3. Projektowanie systemu odprowadzania wód opadowych przy użyciu programu SWMM. 

4. Projekt ujęcia wody uwzględniającego aspekty zrównoważonego rozwoju  

5. Analiza współpracy pompowni wodociągowej z przewodem tłocznym na wybranym przykła-

dzie 

6. Praktyczna analiza stosowanych metod renowacji przewodów wodociągowych i kanalizacyj-

nych.  

7. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przewodów kanalizacyjnych w oparciu o metody 

ATV i Skandynawską. 

 



Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, Prof. PK 

1. Systemy monitorowania i sterowania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. 

2. Projekt koncepcyjny systemu odprowadzenia ścieków dla wybranej jednostki osadniczej. 

3. Analiza hydrauliczna systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze zlewni. 

4. Przegląd i analiza porównawcza pomp stosowanych w pompowniach przydomowych i siecio-

wych. 

5. Rola zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej. 

6. Podatek od wód opadowych – uregulowania prawne, procedury ustalania taryf na przykładzie 

wybranych jednostek. 

7. Ocena stanu technicznego infrastruktury komunalnej sieci kanalizacyjnej dla wybranej jednost-

ki osadniczej. 

8. Przegląd literaturowy z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie zewnętrz-

nych sieci kanalizacyjnych.  

9. Sposoby wyznaczania szczelności w sieci kanalizacyjnej. 

10. Analiza uszkadzalności sieci kanalizacyjnej przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego dla 

wybranego systemu. 

11. Gospodarka wodomierzowa. 

 

Dr hab. inż. Andrzej Bielski, Prof. PK 
1. Zakwity glonów w środowisku wodnym.  
2. Zależności funkcyjne między wskaźnikami jakości wód powierzchniowych. 

 

Dr hab. inż. Anna Czaplicka 
1. Projekt monitoringu środowiska wodnego wybranej rzeki.  

2. Projekt monitoringu środowiska wodnego wybranego zbiornika zaporowego. 

 

Dr inż. Joanna Bąk  

1. Ocena możliwości minimalizacji zużycia wody w różnych obiektach. 

2. Analiza możliwości zastosowania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę do różnych ce-

lów w kontekście suszy. 

3. Analiza możliwości zastosowania alternatywnych źródeł wody w mieście. 

4. Analiza możliwości zastosowania wody opadowej w domu jednorodzinnym wraz z symulacją 

w SWMM.   

5. Analiza porównawcza i przegląd - zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową. 

6. Przegląd zastosowań solvera Fluent w inżynierii sanitarnej wraz z opracowaniem prostej symu-

lacji zagadnienia przepływowego w pakiecie programów ANSYS CFD. 

7. Model symulacyjny wybranego zagadnienia przepływowego w pakiecie programów ANSYS 

CFD zintegrowanych w środowisku Workbench. 

8. Koncepcja zmiany zagospodarowania wybranego terenu w aspekcie zagospodarowania wód 

opadowych. 

9. Współczesne trendy technicznej zabudowy łazienek wraz z przykładowym koncepcją wyposa-

żenia sanitarnego.  

10. Przegląd i analiza innowacji w branży sanitarnej wraz z przykładową koncepcją zastosowania. 

11. Możliwości implementacji rozwiązań realizujących wybrane cele zrównoważonego rozwoju w 

budynku WIŚ. 

12. Koncepcja modernizacji wyposażenia sanitarnego wybranej kondygnacji budynku użyteczności 

publicznej. 

13. Rozwój wyposażenia sanitarnego łazienek w XX i XXI wieku – analiza porównawcza. 

14. Rozwój wyposażenia sanitarnego łazienek od czasów najdawniejszych do chwili obecnej.  

15. Porównanie rozwiązań proekologicznych centrów handlowych w Krakowie wraz z koncepcją 

dla nowego centrum.  

16. Analiza porównawcza jakości wód opadowych w różnych krajach. 

17. Kalibracja modelu CFD na bazie badań empirycznych – omówienie teoretyczne wraz z prze-

glądem. 

18. Analiza porównawcza polityki środowiskowej wybranych obiektów. 

 



Dr inż. Krzysztof Głód 
1. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z basenem rekreacyj-

nym. 

2. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku pensjonatu. 

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w instalacjach ciepłej wody użytkowej.  
4. Analiza techniczno-ekonomiczna wariantowego rozwiązania instalacji wody zimnej i ciepłej w 

budynku  pensjonatu. 

5. Instalacje tryskaczowe  w świetle przepisów krajowych i zagranicznych (przegląd literaturowy). 

6. Nowoczesne rozwiązania układów hydroforowych stosowane w instalacjach wodociągowych. 

 

Dr inż. Robert Płoskonka  

1. Projekt koncepcyjny zaopatrzenia w wodę na terenie wybranej miejscowości do 15 tys. miesz-

kańców. 

2. Analiza funkcjonowania wybranego, istniejącego systemu dystrybucji wody. 

3. Systemy wizualizacji i zarządzania procesami przemysłowymi. 

4. Analiza porównawcza dostępnych na rynku zestawów pompowych dla sieci wodociągowych. 

 

Dr inż. Jarosław Bajer  

1. Projekt koncepcyjny nieinfiltracyjnego ujęcia wody podziemnej za pomocą studni promienistej. 

2. Projekt koncepcyjny wariantowego ujęcia wody podziemnej (studnie wiercone, studnia pro-

mienista). 

3. Projekt koncepcyjny ujęcia wody podziemnej o tendencji do tworzenia osadów typu bioche-

micznego za pomocą zespołu studni wierconych. 

4. Projekt koncepcyjny wodociągu dla osiedla wiejskiego/miejskiego. 

5. Projekt koncepcyjny brzegowo-komorowego ujęcia wody wraz z pompownią. 

6. Analiza uszkodzeń przewodów sieci wodociągowej dla wybranej miejscowości. 

7. Opis przeprowadzonych działań modernizacyjnych na sieci wodociągowej (kanalizacyjnej) 

wybranej miejscowości wraz z analizą napotkanych problemów technicznych. 

8. Charakterystyka eksploatacyjna systemu kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości „X”. 

9. Charakterystyka eksploatacyjna systemu kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości „X”. 

10. Ocena systemu kontroli i likwidacji strat wody w wybranej miejscowości. 

11. Analiza eksploatacyjna funkcjonowania wodociągu w wybranym mieście (gminie). 

12. Opis systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości X ze szczególnym uwzględnieniem zużycia 

wody i strat wody na sieci. 

13.  Opis systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości X ze szczególnym uwzględnieniem zużycia 

wody i awaryjności na sieci wodociągowej. 

14. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakładu produkcyjnego wraz z próbą osza-

cowania kosztów nieciągłości dostawy wody technologicznej. 

15. Analiza zaopatrzenia w wodę wybranego zakładu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnie-

niem skutków potencjalnych przerw lub ograniczeń w dostawie wody. 

16. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego szpitala ze szczególnym uwzględnieniem 

awaryjnego zaopatrzenia w wodę. 

17. Opis gospodarki wodno-ściekowej w gminie „X” wraz z analizą problemów eksploatacyjnych. 

18. Przegląd metod obliczeniowych ujęć wód podziemnych za pomocą studni promienistych niein-

filtracyjnych. 

19. Przegląd dostępnych na rynku programów komputerowych wspomagających projektowanie 

sieci i pompowni wodociągowych. 

20. Nowoczesne pompownie wodociągowe – zasady projektowania, dobór pomp, eksploatacja. 

(praca studialna) 

21. Analiza zmian w wielkości i strukturze zużycia wody w wybranym mieście (gminie). 

22. Dynamika zmian zużycia wody w ostatnim 20-leciu w jednostkach miejskich w Polsce - stu-

dium literaturowe. 

23. Dynamika zmian zużycia wody w ostatnim 20-leciu w jednostkach wiejskich w Polsce - stu-

dium literaturowe. 

24. Problemy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę miast i wsi – studium literaturowe. 

25. Tradycyjne hydrofornie a nowoczesne zestawy hydroforowe - studium literaturowe. 

26. Zasady projektowania i budowy przewodów wodociągowych (kanalizacyjnych) - studium lite-

raturowe. 



 

Dr inż. Tadeusz Żaba 

1. Analiza ilości osadu wydobywanego z rozległego systemu kanalizacyjnego. 

2. Analiza porównawcza pompowni i tłoczni kanalizacyjnej. 

3. Opracowanie algorytmu sterowania pompownią pracującą w układzie automatyki na wydzielo-

ną strefę wodociągową. 

4. Analiza rozkładu dobowego zapotrzebowania na wodę w dużej aglomeracji miejskiej. 

 
 

Studia stacjonarne 

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna 
 

 
Dr hab. inż. Andrzej Bielski, Prof. PK  

1. Infrastruktura żeglugowa w powiecie krakowskim. 

2. Formy ochrony przyrody w powiecie krakowskim. 

 

Dr hab. Tomasz Ściężor  

1. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba na obszarze wybranej mie j-

scowości/osiedla mieszkaniowego w Polsce. 

2. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba w otoczeniu wybranej miej-

scowości uzdrowiskowej w Polsce. 

3. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia świetlnego w otoczeniu wybranego obszaru chronio-

nego. 

 

Dr hab. inż. Anna Czaplicka 

1. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia świetlnego wybranego obiektu zabytkowego. 
2. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia świetlnego wybranego zespołu obiektów zabytkowych.  
3. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia świetlnego wybranego kampusu uniwersyteckiego. 

 

Dr inż. Joanna Bąk 

1. Koncepcja lokalizacji wybranych form zielonej infrastruktury (zielone ściany, zielone dachy) 

na obszarze miasta Krakowa z uwagi na temperaturę i wilgotność powietrza oraz zasięg sieci 

kanalizacyjnej (2 tematy) – wybrana dzielnica/osiedle. 

2. Koncepcja strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla centrum handlowego. 

3. Analiza porównawcza rozwiązań w zakresie ochrony środowiska centrów handlowych i skle-

pów wielkopowierzchniowych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa. 

4. Przegląd i analiza porównawcza materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych. 

5. Analiza eksploatacyjna funkcjonowania wodociągu w wybranym mieście (gminie). 

6. Opis systemu zaopatrzenia w wodę wybranej miejscowości (gminy) wraz z analizą zmian w 

wielkości i strukturze zużycia przez nią wody. 

7. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranej miejscowości (gminy). 

 

Dr inż. Jarosław Bajer 

1. Zasady budowy przewodów wodociągowych - studium literaturowe. 

2. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranej miejscowości (gminy). 

3. Uzbrojenie sieci wodociągowych - czerpalne, regulacyjne i ochronne. 

4. Przegląd i analiza porównawcza materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych. 

5. Analiza eksploatacyjna funkcjonowania wodociągu w wybranym mieście (gminie). 

6. Opis systemu zaopatrzenia w wodę miasta i gminy "N" wraz z analizą zmian w wielkości 

i strukturze zużycia wody oraz strat wody na sieci jej dystrybucji”. 

7. Charakterystyka systemu wodociągowego wybranej miejscowości (gminy) wraz z analizą zu-

życia wody i awarii na sieci jej dystrybucji. 

 



Dr inż. Tadeusz Żaba  
1. Analiza przyczyn awarii przewodów wodociągowych zlokalizowanych w jezdniach na terenie 

Krakowa. 

2. Wpływ awarii systemu kanalizacyjnego na zajętość pasa drogowego na przykładzie Krakowa. 

3. Przegląd możliwości lokalizacji hydrantów w gęstej zabudowie miejskiej. 

4. Wpływ oddziaływania transportu szynowego na przewody wodociągowe. 

5. Inteligentne sterowanie retencją wód opadowych na przykładzie Krakowa. 

6. Odprowadzanie i unieszkodliwianie wód roztopowych ze składowisk śniegu na terenie miasta. 

7. Wpływ lokalizacji studni kanalizacyjnych na utrudnienia w komunikacji. 

 

 

 

Studia stacjonarne 

Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna 
 

 

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, Prof. PK 

1. Kanalizacja sanitarna, źródło dodatkowej energii, studium literaturowe. 

 

Dr hab. Tomasz Ściężor  

1. Analiza możliwości obniżenia kosztów oświetlenia ulic w wybranej miejscowości Małopolski 

przy zastosowaniu zasad ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym. 

2. Analiza wpływu zmian rodzaju oświetlenia wybranego osiedla mieszkaniowego na koszty jego 

użytkowania w aspekcie zasad ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym. 

 

Dr inż. Tadeusz Żaba  

1. Analiza pracy turbiny wodnej zabudowanej na wylocie ścieków oczyszczonych oczyszczalni 

„Płaszów” 

2. Analiza efektywności pracy turbin biogazowych na oczyszczalni „Płaszów” 

3. Analiza efektywności turbiny zabudowanej na rurociągu tranzytowym  wody  w ciągu ośmiu 

lat eksploatacji 

4. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zabudowy turbiny wodnej na rurociągu 

DN 1400 w komorze KP 4 

5. Analiza możliwości i opłacalności zabudowy turbiny wodnej na wylocie ścieków z oczyszczal-

ni „Kujawy” 

 

Dr inż. Jarosław Bajer  

1. Aktywna kontrola wycieków w sieciach wodociągowych jako podstawa obniżania kosztów ich 

eksploatacji (studium literaturowe).  

2. Ekonomiczne i niezawodnościowe aspekty projektowania pompowni wodociągowych (studium 

literaturowe). 

3. Opis gospodarki wodnej wybranego zakładu produkcyjnego wraz z próbą oszacowania kosz-

tów nieciągłości dostawy wody technologicznej. 

 

 

 

 



Studia niestacjonarne 

Kierunek: Inżynieria Środowiska 

Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów 

Specjalizacja: „Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska” 

 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski 

1. Propozycja modernizacji separatorów kaskadowych w kanalizacji półrozdzielczej. 

2. Wzniosy w studniach jako metoda dokumentowania złoża wodonośnego. 

3. Ocena różnych rodzajów infrastruktury zielonej nie tylko pod względem retencji wód opado-

wych.  

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, Prof. PK 

1. Systemy monitorowania i sterowania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. 

2. Projekt koncepcyjny systemu odprowadzenia ścieków dla wybranej jednostki osadniczej. 

3. Analiza hydrauliczna systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze zlewni. 

4. Przegląd i analiza porównawcza pomp stosowanych w pompowniach przydomowych i siecio-

wych. 

5. Rola zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej. 

6. Podatek od wód opadowych – uregulowania prawne, procedury ustalania taryf na przykładzie 

wybranych jednostek. 

7. Ocena stanu technicznego infrastruktury komunalnej sieci kanalizacyjnej dla wybranej jednost-

ki osadniczej. 

8. Przegląd literaturowy z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie zewnętrz-

nych sieci kanalizacyjnych.  

9. Sposoby wyznaczania szczelności w sieci kanalizacyjnej. 

10. Analiza uszkadzalności sieci kanalizacyjnej przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego dla 

wybranego systemu. 

11. Gospodarka wodomierzowa. 

Dr hab. inż. Anna Czaplicka 

1. Projekt monitoringu środowiska wodnego wybranej rzeki.  

2. Projekt monitoringu środowiska wodnego wybranego zbiornika zaporowego. 

 

Dr inż. Joanna Bąk  

1. Analiza możliwości zastosowania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę do różnych ce-

lów w kontekście suszy. 

2. Analiza możliwości zastosowania alternatywnych źródeł wody w mieście. 

3. Analiza możliwości zastosowania wody opadowej w domu jednorodzinnym wraz z symulacją 

w SWMM.   

4. Analiza gospodarki komunalnej wybranego przedsiębiorstwa w aspekcie zarządzania środowi-

skowego. 

5. Opracowanie wybranych etapów wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w wybra-

nym przedsiębiorstwie (w tym ecomapping). 

6. Analiza porównawcza jakości wód opadowych w różnych lokalizacjach. 

7. Analiza zużycia wody wybranego budynku. 

8. Analiza porównawcza zmian zużycia wody w wybranych krajach Europy i świata. 

9. Analiza porównawcza LCA dla wybranych produktów/obiektów.  

10. Analiza porównawcza metod pomiaru natężenia przepływu ścieków wraz z przeglądem urzą-

dzeń. 

11. Przegląd badań dotyczących prędkości płynu nieściśliwego w przewodach i współczynnika 

tarcia. 

12. Koncepcja modernizacji wyposażenia sanitarnego wybranej kondygnacji budynku użyteczności 

publicznej. 

13. Model symulacyjny wybranego zagadnienia przepływowego w pakiecie programów ANSYS 

CFD zintegrowanych w środowisku Workbench. 

14. Analiza lokalizacji wybranych form zielonej infrastruktury na zadanym obszarze. 

15. Koncepcja zmiany zagospodarowania wybranego terenu w aspekcie zagospodarowania wód 

opadowych. 



 

Dr inż. Jarosław Bajer  

1. Projekt fragmentu sieci wodociągowej wraz z wstępnym kosztorysem. 

2. Projekt fragmentu sieci kanalizacyjnej wraz z wstępnym kosztorysem. 

3. Projekt koncepcyjny nieinfiltracyjnego ujęcia wody podziemnej za pomocą studni promienistej.  

4. Projekt koncepcyjny wariantowego ujęcia wody podziemnej (studnie wiercone, studnia pro-

mienista). 

5. Projekt koncepcyjny ujęcia wody podziemnej o tendencji do tworzenia osadów typu bioche-

micznego za pomocą zespołu studni wierconych. 

6. Projekt koncepcyjny wodociągu dla osiedla wiejskiego/miejskiego. 

7. Charakterystyka porównawcza wybranych technologii rehabilitacji przewodów wodociągo-

wych (kanalizacyjnych). 

8. Analiza bezwykopowej budowy kanalizacji (wodociągu) na przykładzie konkretnej inwestycji. 

9. Analiza porównawcza stosowanych technologii przy budowie wodociągu/kanalizacji na przy-

kładzie konkretnych inwestycji. 

10. Analiza uszkodzeń przewodów sieci wodociągowej dla wybranej miejscowości. 

11. Opis przeprowadzonych działań modernizacyjnych na sieci wodociągowej (kanalizacyjnej) 

wybranej miejscowości wraz z analizą napotkanych problemów technicznych. 

12. Charakterystyka eksploatacyjna systemu kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości „X”. 

13. Charakterystyka eksploatacyjna systemu kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości „X”. 

14. Ocena systemu kontroli i likwidacji strat wody w wybranej miejscowości. 

15. Analiza eksploatacyjna funkcjonowania wodociągu w wybranym mieście (gminie). 

16. Analiza eksploatacyjna funkcjonowania kanalizacji w wybranym mieście. 

17. Opis systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości X ze szczególnym uwzględnieniem zużycia 

wody i strat wody na sieci.  

18. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakładu produkcyjnego wraz z próbą osza-

cowania kosztów nieciągłości dostawy wody technologicznej. 

19. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego szpitala ze szczególnym uwzględnieniem 

awaryjnego zaopatrzenia w wodę. 

20. Opis gospodarki wodno-ściekowej w gminie „X” wraz z analizą problemów eksploatacyjnych. 

21. Analiza zmian w wielkości i strukturze zużycia wody w wybranym mieście (gminie). 

22. Przegląd metod obliczeniowych ujęć wód podziemnych za pomocą studni promienistych niein-

filtracyjnych. 

23. Przegląd dostępnych na rynku programów komputerowych wspomagających projektowanie 

sieci i pompowni wodociągowych. 

24. Nowoczesne pompownie wodociągowe – zasady projektowania, dobór pomp, eksploatacja. 

(praca studialna) 

25. Dynamika zmian zużycia wody w ostatnim 20-leciu w jednostkach miejskich w Polsce - stu-

dium literaturowe. 

26. Dynamika zmian zużycia wody w ostatnim 20-leciu w jednostkach wiejskich w Polsce - stu-

dium literaturowe. 

27. Problemy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę miast i wsi – studium literaturowe. 

28. Tradycyjne hydrofornie a nowoczesne zestawy hydroforowe - studium literaturowe. 

29. Zasady projektowania i budowy przewodów wodociągowych (kanalizacyjnych) - studium lite-

raturowe. 

Dr inż. Krzysztof Głód 

1. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku pensjonatu z basenem rekreacyjnym. 

2. Projekt wykonawczy instalacji gazowych w małym bloku mieszkalnym. 

3. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku wielorodzinnym. 

4. Wariantowy projekt rozwiązania instalacji sanitarnych w małym budynku biurowym. 

5. Nowoczesne rozwiązania układów przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Dr inż. Tadeusz Żaba  
1. Projekt koncepcyjny pompowni kanalizacyjnej dla wybranego obszaru. 

2. Analiza możliwości wykorzystania wód opadowych w procesie technologicznym dla wybrane-

go zakładu. 

3. Analiza pracy zbiorników wodociągowych pracujących w układzie przepływowym 

i końcowym. 



Zestawienie rodzajów i kierunków studiów oraz nazw specjalności i specjalizacji 

(prowadzonych przez Katedrę Ś-3) na studiach pierwszego stopnia 

 
Rodzaj 

studiów 

Kierunek Specjalność Specjalizacja 

Katedra Ś-31 

Stacjonarne - pierwszego 

stopnia (inżynierskie) 

Inżynieria Śro-

dowiska 

Zaopatrzenie w wodę 

i unieszkodliwianie ścieków 
i odpadów 

Wodociągi, kanalizacja 

i monitoring środowiska 

Niestacjonarne - pierwsze-

go stopnia (inżynierskie) 

Inżynieria Śro-

dowiska 

Zaopatrzenie w wodę 

i unieszkodliwianie ścieków 

i odpadów 

Wodociągi, kanalizacja 

i monitoring środowiska 

Stacjonarne - pierwszego 

stopnia (inżynierskie) 

Gospodarka 

Przestrzenna 
- - 

Stacjonarne - pierwszego 

stopnia (inżynierskie) 

Odnawialne 

Źródła Energii 
i Infrastruktura 

Komunalna 

- - 

         

 

UWAGA DYPLOMANCI:  

 Wszystkie informacje na temat wymaganej dokumentacji związanej ze złożeniem pracy dy-

plomowej oraz przystąpieniem do jej obrony znajdują się na stronie internetowej Instytutu Zaopa-

trzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (http://vistula.pk.edu.pl) w zakładce Dydaktyka/Obrony. 

Sprawy formalne związane z obronami należy załatwiać w Sekretariacie katedry Ś-3 (pok. 304, III 

p. budynku WIŚ) oraz z Koordynatorem Sekretarzy Komisji Obron 

dr Markiem Kubalą, a w przypadku ustalonego już terminu obrony – z odpowiednim Sekretarzem 

przygotowującym daną obronę (dr Marek Kubala, dr inż. Adriana Biernacka, mgr Małgorzata 

Lemek).  

           

      z-ca Kierownika Katedry Ś-3 

          

                                                                                    dr inż. Jarosław Bajer 

 

27.04.2020 

 


