
Promotor Dostępność Temat 

Baranowski  Analiza ryzyk występujących podczas prowadzenia operacji RAS. 

Bekier zajęty Modelowanie elementów manewrowych jednostki na podstawie informacji z systemu AIS. 

Bekier zajęty Cyfrowy model batymetryczny Morza Bałtyckiego oparty o dane ogólnodostępne. 

Cichocki  Oddziaływanie wybuchu nawodnego na konstrukcję elementów farm wiatrowych. 

Cichocki  Wyznaczanie zasięgu komunikacji podwodnej modemu hydroakustycznego o charakterystyce dookrężnej. 

Cichocki  Oddziaływanie wybuchu podwodnego na konstrukcję elementów farm wiatrowych. 

Cywiński  Skutki wybuchu materiałów niebezpiecznych przewożonych droga morską. 

Ćwiklik zajęty Ocena sytuacji sztormowych na akwenie Zatoki Gdańskiej w latach 2015 – 2020. 

Ćwiklik zajęty Możliwości współczesnych komunikatorów pogodowych dla celów zabezpieczenia żeglugi. 

Dyrcz zajęty Dokładność określania parametrów przemieszczania układów barycznych na podstawie map analizy dolnej i górnych poziomów.  

Dyrcz zajęty Nawigacyjne planowanie podróży jednostki konwencyjnej i okrętu Marynarki Wojennej RP. 

Dyrcz zajęty Informacja nawigacyjna i meteorologiczno-oceanograficzna w procesie zabezpieczenia nawigacji okrętów Marynarki Wojennej RP na Bałtyku Południowym. 

Felski zajęty Możliwości wykorzystania AIS do celów antykolizyjnych. 

Felski zajęty Dokładność radaru nawigacyjnego. 

Felski zajęty Możliwości określania błędów logu na przejściu morzem. 

Grabas  Rola i wykorzystanie systemu DSC w łączności na morzu. 

Grabas  Nowe możliwości łączności satelitarnej w GMDSS przy wykorzystaniu systemu Iridium. 

Janikowski zajęty Przygotowanie statku do wyjścia z portu w morze na podstawie obowiązujących procedur wynikających z Ship Management System i regulacji portowych na przykładzie wybranego portu. 

Jankowski  Wpływ doboru pędników jednostek ratunkowych i ratowniczych na właściwości manewrowe tych jednostek. 

Jankowski  Wpływ zmian wyposażenia ratowniczego i ratunkowego oraz zmian konstrukcyjnych jednostek pływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników transportu morskiego. 

Jaskólski zajęty Projekt przewodnika do zajęć laboratoryjnych: określanie dewiacji kompasu magnetycznego metodą wachlarza nabieżników na ośmiu głównych kursach kompasowych. 

Jaskólski  Zastosowanie filtracji ze skończoną odpowiedzią impulsową (FIR) do eliminacji błędów wskazania urządzeń kompasowych. 

Królikowski zajęty Model eksploatacyjny statku handlowego. 

Królikowski zajęty Planowanie walki z awarią na statkach typu masowiec. 

Kuźmicki zajęty Nawigacyjno-hydrograficzne zabezpieczenie pływania okrętów podwodnych. 

Kuźmicki  Ratowanie załóg uszkodzonych okrętów podwodnych projektu 877E. 

Makar zajęty Pozycjonowanie jednostki pływającej w rejonie przybrzeżnym. 

Makar zajęty Wyznaczanie kierunku obiektu ruchomego w pomiarach hydrograficznych. 

Marchel zajęty Błędy nawigacyjne bezzałogowych pojazdów podwodnych. 

Marchel zajęty Metody pozycjonowania w oparciu o pomiary skanerem laserowym. 

Milewski zajęty Metody lokalizacji i wskazywania pozahoryzontalnych celów nawodnych. 

Milewski  Specyfikacja warunków realizacji zadań ogniowych z wykorzystaniem OSU-35. 

Narloch  Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z jednej brzegowej stacji radarowej i z pomiaru dwóch namiarów do dwóch brzegowych stacji radarowych wystawionych na Zatoce Gdańskiej. 

Narloch  Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z jednej brzegowej stacji radarowej i z pomiaru dwóch odległości do dwóch brzegowych stacji radarowych wystawionych na Zatoce Gdańskiej. 

Narloch zajęty Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z pomiaru parametrów nawigacyjnych do dwóch brzegowych stacji radarowych wystawionych na Zatoce Gdańskiej. 

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

Naus  Ocena dokładności wyznaczania współrzędnych pozycji AUV na podstawie pomiarów FOG i DVL. 

Nitner  Wiarygodność danych batymetrycznych na mapach BHMW. 

Nitner  Wpływ danych batymetrycznych na efektywność i bezpieczeństwo żeglugi na trasach i systemach żeglugowych. 

Nowak zajęty Wpływ systemów wczesnego ostrzegania na bezpieczeństwo w sektorze offshore. 

Nowak zajęty Bezpieczeństwo nawigacji i prowadzenia jednostki na rzece Humber. 

Nowak zajęty Transport multimodalny w porcie Gdynia. 

Pawłowski zajęty Badania symulacyjne zatrzymania awaryjnego (Emergency Manoeuver) dla wybranego modelu jednostki w funkcji zapasu wody pod stępką. 

Pawłowski zajęty Badania dryfu wiatrowego wybranego modelu jednostki w środowisku symulatora NT 5100. 

Pietrukaniec zajęty Metody naprowadzania i sterowania pocisków artyleryjskich precyzyjnego rażenia. 

Pietrukaniec  Wpływ dokładności określenia kątów orientacji platformy nosiciela na prowadzenie ognia artyleryjskiego do celu nawodnego.  

Piętka zajęty Określanie elementów manewrowych zbiornikowca w funkcji różnych warunków hydrometeorologicznych na akwenach płytko i głębokowodnych. 

Piętka  Metodyka opracowania scenariuszy zadań z zakresu wybranych manewrów taktycznych z wykorzystaniem symulatora NAVI TRAINER PRO 5000. 

Piętka zajęty Badanie oddziaływania prądów na podróż statku na wybranym akwenie. 

Piętka zajęty Badanie dynamiki statku za pomocą steru strumieniowego podczas manewrów cumowania. 

Piotrzkowski  Ocena funkcjonalności polskiego systemu GMDSS w latach 2019 do 2021. 

Piotrzkowski  Wykorzystanie systemu pozycjonowania RTK na polskim wybrzeżu. 

Przybysz zajęty Stacja pogodowa z wykorzystaniem platformy ARDUINO. 

Przybysz  Możliwości komunikacji okrętów MW z wykorzystaniem systemu łączności rozsiewczej BRASS. 

Przybysz  Stanowisko laboratoryjne symulujące modulacje amplitudy z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink. 

Przybysz zajęty Pomiar odległości z wykorzystaniem fuzji danych sensorycznych realizowany w oparciu o platformę ARDUINO. 

Stępień zajęty Polityka bezpieczeństwa armatora jako narzędzie ograniczania wypadkowości na statkach. 

Stępień  Zagrożenia pożarowe związane z przewozem ładunków kontenerowych. 

Szczepański zajęty Skuteczność lokalizacji pozycji tratwy ratunkowej przy wykorzystaniu SART i AIS-SART. 

Szczepański zajęty Skuteczność działania systemu COSPAS-SARSAT przy wykorzystaniu satelitów MEO. 

Szczepański zajęty Zasięgi alarmowania i lokalizacji środków ratunkowych w Polskim Obszarze Morskim. 



Szczepański  Ocena jakości emisji stosowanych w radiokomunikacji morskiej. 

Szymoński  Znaczenie obszaru SECA dla poprawy środowiska naturalnego. 

Szymoński  Wpływ działania wiatru na właściwości manewrowe statków wybranych typów. 

Świerczyński zajęty Projekt platformy pomiarowej do fuzji danych. 

Świerczyński zajęty Farmy wiatrowe i bezpieczeństwo nawigacji. 

Wąż zajęty Nawigacja radarowa jako wsparcie pilotażu portowego 

Zwolan zajęty Projekt toru wodnego łączącego Przekop Mierzei Wiślanej z portem Elbląg. 

Zwolan zajęty Wpływ sił zewnętrznych na zdolności manewrowe statku 

Żołnieruk zajęty Analityczna redukcja zmierzonej wysokości ciała niebieskiego. 

Żołnieruk zajęty Autonomiczna metoda określania poprawki kompasu z namiaru na Gwiazdę Polarną. 

Żołnieruk zajęty Astronomiczna metoda określania poprawki kompasu z automatyczną preselekcją gwiazd nawigacyjnych. 

Żołnieruk zajęty Obliczanie poprawki kompasu z wykorzystaniem terrestrycznej pozycji obserwowanej.  


