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Bekier zajęty Ocena możliwości wykorzystania radaru szumowego do detekcji małych jednostek nawodnych 

Cichocki  Wybrane aspekty bezpieczeństwa w czasie likwidacji niewybuchów broni podwodnej w rejonie Zatoki Gdańskiej 

Cywiński  Lotnicze systemy do pomiarów batymetrycznych oraz określania położenia obiektów podwodnych 

Cywiński  Zagrożenie infrastruktury portowej wynikające z transportu materiałów niebezpiecznych 

Ćwiklik  Wybrane aspekty zabezpieczenia hydrometeorologicznego działających i projektowanych morskich farm wiatrowych Południowego Bałtyku 

Ćwiklik  Analiza dostępności informacji o falowania na morzu dla potrzeb realizacji żeglugi 

Ćwiklik  Analiza współczesnych autonomicznych pław meteorologicznych w aspekcie tras żeglugowych 

Ćwiklik  Analiza współczesnych modeli hydrometeorologicznych dla potrzeb realizacji rejsu szkoleniowego podchorążych AMW 

Dyrcz zajęty Meteorologiczno-oceanograficzne zabezpieczenie działań okrętów podwodnych 

Dyrcz zajęty Wykorzystanie Admiralty Tidal Streams Atlas i map pilotowych w procesie nawigacyjnego planowania podróży 

Dyrcz zajęty Sprawdzalność map routeingowych i pilotowych na akwenie Atlantyku Północnego podczas etapu planowania i realizacji rejsu oceanicznego ORP „Wodnik” w 2021 roku 

Dyrcz zajęty Wiarygodność danych meteorologiczno-oceanograficznych zawartych na mapach routeingowych i pilotowych na akwenie Północnego Atlantyku 

Dyrcz zajęty Wykorzystanie dostępnej informacji meteorologiczno-oceanograficznej (METOC) na aktualnych morskich akwenach realizacji zadań sił NATO 

Felski  Dopuszczalność wykorzystania informacji o prędkości nad dnem w manewrach antykolizyjnych 

Felski zajęty Problemy unikania zderzeń z bezzałogowymi jednostkami nawodnymi 

Felski zajęty Możliwości zakłócania systemów GNSS 

Grabas  Determinanty łączności w transporcie morskim przed i po 1992 r. a jakość łączności 

Grabas  Możliwości wykorzystania technologii 5G w łączności morskiej 

Grządziel zajęty Procedura przygotowania i realizacji sondażu batymetrycznego z wykorzystaniem echosondy wielowiązkowej 

Jaskólski  Dostępność serwisu świadczonego przez automatyczny system identyfikacji w rejonie Zatoki Gdańskiej 

Jaskólski  Dokładność wskazań klasycznego kompasu żyroskopowego NAVIGAT X 

Królikowski zajęty Inspekcje bezpieczeństwa statku według konwencji SOLAS’74, LL.66, STCW’78/95/2010 

Królikowski  Eksploatacja statku towarowego w zależności od stanu skupienia transportowanych ładunków 

Kuźmicki  Możliwości użycia jednostek powietrznych SAR w polskiej strefie odpowiedzialności za ratownictwo 

Kuźmicki  Możliwości wykorzystania jednostek SAR na akwenie Zatoki Gdańskiej w warunkach zimowych 

Kuźmicki  Możliwości ratowania załóg OP t. 877E 

Kuźmicki  Zwiększenie możliwości wykrycia zbiorowych środków ratunkowych przy wykorzystaniu dodatkowego wyposażenia 

Makar  Szacowanie zmian powierzchni dna morskiego 

Makar  Ocena dokładności wyznaczania zakłóceń ruchu jednostki pomiarowej odbiornikiem GNSS 

Makar  Określenie optymalnych parametrów sondażu USV wyposażonej w SBES w akwenie przybrzeżnym 

Makar  Ocena dokładności wyznaczenia współrzędnych pozycji odbiornikiem GNSS z korektą RTK/RTN 

Marchel  Dokładność nawigacji pojazdów podwodnych 

Marchel  Dokładność nawigacji pojazdów prowadzonej na podstawie czujników laserowych 

Milewski  Analiza metod maskowania obiektów morskich 

Narloch  Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z pomiaru 2 namiarów oraz 4 namiarów do wybranych brzegowych stacji radarowych wystawionych na Zatoce Gdańskiej 

Narloch  Wpływ obserwacji nadliczbowych na dokładność wyznaczania pozycji obserwowanej z pomiaru odległości do wybranych znaków nawigacyjnych 

Narloch  Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z pomiaru 5 namiarów oraz 5 odległości do wybranych brzegowych stacji radarowych wystawionych na Zatoce Gdańskiej 

Narloch  Wpływ obserwacji nadliczbowych na dokładność wyznaczania pozycji obserwowanej z pomiaru namiarów do wybranych znaków nawigacyjnych 

Naus zajęty Dokładność podwodnych pomiarów fotogrametrycznych 

Naus  Estymowanie współrzędnych pozycji AUV metodą zliczania drogi 

Nowak  Analiza nawigacyjna podejścia jednostek PSV do portu Aberdeen 

Nowak  Nawigacyjne aspekty podejścia do portu Hamburg 

Nowak  Gdynia, Gdańsk - porównanie dróg podejścia i obsługi terminali 

Szymoński  Wybrane aspekty bezpieczeństwa w czasie prac przeładunkowych na statkach specjalistycznych przewożących ładunki ponadgabarytowe 

Szymoński  Stateczność awaryjna morskich promów pasażersko-towarowych Ro-Ro 

Szymoński  Wybrane aspekty ochrony naturalnego środowiska morskiego przed grawitacyjnym wyciekiem substancji ropopochodnych z wraków 

Świerczyński zajęty Sensor optyczny drona, a dokładność modelowania obiektów 3D 

Świerczyński zajęty Wpływ parametrów skanera na dokładność modelowania obiektów 3D 

Świerczyński zajęty Wpływ cech charakterystycznych na detekcję obiektu 

Wąż zajęty Optymalny dobór radarowych punktów charakterystycznych Zatoki Gdańskiej dla wyznaczania pozycji metodą porównawczą 

Wąż zajęty Wpływ ukształtowania linii brzegowej na dokładność dopasowania obrazu radarowego do mapy morskiej 

Zwolan zajęty Ocena sprawności dynamicznego systemu pozycjonowania w funkcji warunków pogodowych 

Zwolan zajęty Wpływ wiatru na bezpieczeństwo postoju okrętów w porcie 

Zwolan zajęty Określenie maksymalnych wymiarów jednostek mogących wejść do portu Gdynia wejściem południowym 

 


