
STUDIA PODYPLOMOWE ELEKTROENERGETYKA 

Tematy zgłoszone przez prowadzących – edycja 2021/2022 

Lp. Temat Promotor 

1.  Wybrane aspekty analizy obwodów prądu 

sinusoidalnego z użyciem LTspice 
dr inż. Leszek Jaroszyński 

2.  
Analiza liniowych obwodów prądu 

sinusoidalnego metodą symboliczną z 

wykorzystaniem Scilab 

dr inż. Leszek Jaroszyński 

3.  Problematyka przyłączania odnawialnych źródeł 

energii do sieci niskiego napięcia 

dr inż. Marek Wancerz, prof. 

uczelni 

4.  Ocena parametrów energii elektrycznej w dużym 

budynku użyteczności publicznej 

dr inż. Marek Wancerz, prof. 

uczelni 

5.  

Analiza jakości energii elektrycznej na 

przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
(przeprowadzenie badań jakości zasilania jakiegoś 

urządzenia, albo przy przyłączy do hali produkcyjnej 

itp.. w firmie w której zatrudniony jest uczestnik 

studiów) 

dr inż. Paweł Mazurek, prof. 

uczelni 

6.  

Uwarunkowania prawne technologii 5G w 

aspektach oddziaływania pól 

elektromagnetycznych (przeprowadzenie analizy 

aktualnych norm dotyczących natężeń pól 

elektromagnetycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem pasma w których pracuje lub ma 

pracować technologia 5G) 

dr inż. Paweł Mazurek, prof. 

uczelni 

7.  

Analiza kompatybilności elektromagnetycznej 

urządzenia jednofazowego (przeprowadzenie badań 

emc dla wybranego urządzenia, np. jakiegoś 

produkowanego przez firmę w której zatrudniony jest 

uczestnik studiów) 

dr inż. Paweł Mazurek, prof. 

uczelni 

8.  
Wymagania techniczne stawiane systemom 

telemechaniki w nowoczesnych stacjach 

elektroenergetycznych 

dr inż. Robert Jędrychowski 

9.  
Nowości w rozwiązaniach konstrukcyjnych 

aparatów elektrycznych niskiego napięcia 

dedykowanych dla układów sterowania 

dr inż. Robert Jędrychowski 

10.  Inteligentne sterowanie budynkiem na 

przykładzie wybranej technologii 
dr inż. Robert Jędrychowski 

11.  
Analiza przepisów w zakresie warunki 

technicznych przyłączania źródeł energii 

elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 

dr inż. Sylwester Adamek 

12.  
Problemy napięciowe w sieciach niskiego 

napięcia w czasie pracy prosumenckich 

mikroinstalacji wytwórczych 

dr inż. Sylwester Adamek 



13.  
Analiza opłat za ponadumowny pobór mocy 

biernej odbiorców zasilanych z sieci średniego 

napięcia 

dr inż. Sylwester Adamek 

14.  Rozwój metod matematycznych stosowanych w 

elektrotechnice 

prof. dr hab. inż. Andrzej 

Wac-Włodarczyk 

15.  Wpływ burz magnetycznych na stan 

elektroenergetyki 

prof. dr hab. inż. Andrzej 

Wac-Włodarczyk 

16.  Historia rozwoju teorii mocy- metody, definicje i 

ich twórcy 

prof. dr hab. inż. Andrzej 

Wac-Włodarczyk 

17.  

Technologia Vehicle to Grid – aspekty 

techniczne i ekonomiczne (Celem pracy jest 

przedstawienie, przeanalizowanie i omówienie 

układów pracy dotyczących technologii V2G (Vehicle 

to Grid). Wymagane jest opisanie celowości 

stosowania tej technologii oraz wykonanie przeglądu 

już istniejących i planowanych układów oraz próba 

przeprowadzenia analiz porównawczych oraz 

ekonomicznych na przykładzie wybranego rozwiązania 

technicznego.) 

dr hab. inż. Paweł Pijarski, 

prof. uczelni 

18.  

Technologia Power to X – aspekty techniczne i 

ekonomiczne (Celem pracy jest przedstawienie, 

przeanalizowanie i omówienie układów pracy 

dotyczących technologii P2X (Power to X). Wymagane 

jest opisanie celowości stosowania tej technologii oraz 

wykonanie przeglądu już istniejących i planowanych 

układów oraz próba przeprowadzenia analiz 

porównawczych oraz ekonomicznych na przykładzie 

wybranego rozwiązania technicznego.) 

dr hab. inż. Paweł Pijarski, 

prof. uczelni 

 


