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Promotor: Prof. Eligiusz Mieloszyk 

1. Uszkodzenia szyn typu Head checking 
2. Nadmorska linia kolejowa Tolkmicko  - Frombork - Braniewo w świetle przekopu Mierzei 

Wiślanej 
3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pasa nadmorskiego w rejonie Trzebiatowa z 

uwzględnieniem nowo projektowanego portu Rega oraz małego lotniska 
4. Stacja obsługowa dla pociągów Pendolino w Kołobrzegu 
5. Koleje niekonwencjonalne ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Hyperloop 

 
Promotor: dr Anita Milewska 
 

1. Rewitalizacja wybranych linii kolejowych w aspekcie zwiększenia dostępności komunikacyjnej 
2. Węzeł intermodalny w Zajączkowie Tczewskim szansą na rozwój transportu towarowego 

(kontenerowego) 
3. Węzeł komunikacyjny (kolejowy, drogowy, wodny, lotniczy) w gminie Trzebiatów 

 

Promotor: dr inż. Mirosław Nowakowski 

1. Projekt odcinka linii kolejowej w zadanej lokalizacji i dla zadanych parametrów techniczno-
eksploatacyjnych (5 tematów). 
 

Promotor: dr inż. S. Grulkowski 

1. Analiza systemów bezpieczeństwa w taborze kolejowym 
2. Analiza systemów bezpieczeństwa w taborze tramwajowym 
3. Bezpieczeństwo na przyjazdach kolejowych w wybranym województwie 
4. Koncepcja połączenia tramwajowego do hali Ergo Arena na granicy Sopotu i Gdańska 
5.  Koncepcja rozwoju trójmiejskiej kolei miejskiej 
6. Analiza stanu infrastruktury transportowej w powiecie kościerskim 
7. Koncepcja systemu diagnostycznego w torach tramwajowych 
8.  Analiza stanu odcinka torów tramwajowych ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników 

syntetycznych 
9. Rola kolei w systemie transportu pasażerskiego w metropolii  
10. Analiza sprawności sieci kolejowej w województwie pomorskim 
11. Analiza sprawności sieci tramwajowej w Gdańsku 
12. Oraz inne tematy wymyślone indywidualnie 

 

Promotor: dr inż. Zbigniew Kędra 

1.  Technologia regulacji osi toru kolejowego 
2.  Rewitalizacja linii kolejowej Nr 230 
3. Technologia wymiany rozjazdów kolejowych 
4. Urządzenia do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej 
5.  Konserwacja nawierzchni kolejowej 
6.  



Promotor: mgr inż. Jerzy Zariczny 

1.  Analiza i ocena schematu funkcjonalnego zmodernizowanej linii kolejowej nr 9 Warszawa 
Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny w obrębie wybranych LCS-ów 

2. Analiza i ocena schematu funkcjonalnego zmodernizowanego ciągu kolejowego Warszawa – 
Łódź 

3. Analiza i ocena schematu funkcjonalnego Tczewskiego Węzła Kolejowego 
4. Optymalizacja profilu prędkości zmodernizowanej linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia 

Osobowa – Gdańsk Główny 
5. Wielowariantowa koncepcja przebudowy posterunku odgałęźnego Górki uwzględniająca 

natężenie i strukturę ruchu kolejowego 
6. Koncepcja przebudowy trzytorowego szlaku Pszczółki - Pruszcz Gdański na szlak czterotorowy 

w układzie kierunkowym 
7. Wielowariantowa koncepcja schematu funkcjonalnego linii kolejowej nr 211 Chojnice - 

Kościerzyna uwzględniająca ofertę przewozową 
8. Studium rozwiązań europejskich w zakresie dynamicznego krzyżowania i wyprzedzania 

pociągów 
9. Studium rozwiązań w zakresie podwójnych dróg zwrotnicowych zastosowanych na polskiej 

sieci kolejowej 
 

Technologia robót torowych: 

10. Rozwój technologii zmechanizowanego oczyszczania podsypki tłuczniowej 
11. Rozwój technologii naprawy głównej podtorza kolejowego metodą potokową 

 

Planowanie i integracja systemów transportowych/Szynowy transport miejski: 

12. Istniejące, planowane i proponowane węzły integracyjne na linii SKM Trójmiasto 
13. Wielowariantowa koncepcja przedłużenia linii SKM Trójmiasto na odcinku Gdańsk Główny - 

Pruszcz Gdański 
14. Wielowariantowa koncepcja obsługi transportem zbiorowym przystanku osobowego Gdańsk 

Oliwa 
15. Analiza i ocena rozmieszczenia punktów obsługi pasażerów na wybranych liniach 

regionalnych w województwie pomorskim 
 


