
 

Lista potencjalnych promotorów i tematyki badawczej 

w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna 

dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej  

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Kliknij w proponowany temat, aby otworzyć kartę z opisem tematyki badawczej. 

Kliknij w nazwisko promotora, aby otworzyć wizytówkę promotora. 

UWAGA! 

Promotorzy mogą na bieżąco zgłaszać swoją tematykę badawczą.  

Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie szkoladoktorska.tu.koszalin.pl, w zakładce „Tematyka badawcza”. 

 

Promotor Proponowana tematyka badawcza 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 
Badanie przemian fazowych czynników roboczych w elementach miniinstalacji kogeneracyjnej na 

potrzeby energetyki rozproszonej 

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK 
Badanie możliwości wykorzystania materiałów ulegających zmianie stanu skupienia w instalacjach 

OZE 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński 
Analiza możliwości wykorzystania układów hybrydowych z obszaru energetyki odnawialnej do 

pozyskania wodoru 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński 
Badanie zjawiska pinch-point podczas przemian fazowych proekologicznych czynników 

chłodniczych w mini kanałach 

https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/kat/717/tematyka-badawcza
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1957
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbnMxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--73d521d97fcd83e6d344513a5e273feb1842dd75/Bohdal_Tadeusz_Badanie_przemian_fazowych_czynnikow_roboczych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbnMxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--73d521d97fcd83e6d344513a5e273feb1842dd75/Bohdal_Tadeusz_Badanie_przemian_fazowych_czynnikow_roboczych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1962
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbncxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d16626c80c40f1df12bd1249bfa9e5573d400bb5/Dutkowski_Krzysztof_Badanie_mozliwosci_wykorzystania_materialow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbncxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d16626c80c40f1df12bd1249bfa9e5573d400bb5/Dutkowski_Krzysztof_Badanie_mozliwosci_wykorzystania_materialow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1954
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjAxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b13524e93007be12a835e8ae19231274155543d1/Kuczynski_Waldemar_Analiza_mozliwosci_wykorzystania_ukladow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjAxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b13524e93007be12a835e8ae19231274155543d1/Kuczynski_Waldemar_Analiza_mozliwosci_wykorzystania_ukladow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1954
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8d883ad7c2795a4bf1bed8e9eb6ce39bd1e5a93d/Kuczynski_Waldemar_Badanie_zjawiska_pinch-point.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8d883ad7c2795a4bf1bed8e9eb6ce39bd1e5a93d/Kuczynski_Waldemar_Badanie_zjawiska_pinch-point.pdf


 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński 
Studium oceny energetyczno-egzergetycznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych z obszaru 

energetyki odnawialnej 

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK 
Badania nad rozwojem systemów modelowania, monitorowania i optymalizacji procesów obróbki 

ściernej w warunkach wymagań Przemysłu 4.0 

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK Sterowanie drganiami w układach mechanicznych 

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, 

prof. PK 

Wytłaczanie tworzyw polimerowych pierwotnych i pochodzących z recyklingu oraz ich mieszanin, a 

także kompozytów na ich bazie ze wzmocnieniem pochodzenia naturalnego i syntetycznego przy 

użyciu konwencjonalnego ślimakowego i niekonwencjonalnego z wielostożkową strefą 

uplastyczniająco-homogenizującą układu uplastyczniającego 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny 
Badania wpływu proekologicznych metod doprowadzania czynników chłodzących, smarujących i 

antyadhezyjnych do strefy obróbki na przebieg i wyniki procesu szlifowania 

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, 

prof. PK 
Badania hybrydowych warunków mycia elementów instalacji w systemie CIP 

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK 

Badania dotyczące wytwarzania, właściwości oraz recyklingu folii opakowaniowych klasycznych i 

biodegradowalnych.  Tematyka może dotyczy folii monolitycznych i wielowarstwowych, 

modyfikowanych oraz folii kurczliwych 

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK 

Przetwórstwo oraz badanie właściwości klasycznych i biodegradowalnych tworzyw polimerowych 

oraz kompozytów. Tematyka obejmuje recykling, może dotyczyć również tworzyw spienialnych, jak 

polistyren EPS i kompozyty na jego bazie 

dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK Badanie procesu wymiany ciepła podczas chłodzenia podzespołów elektronicznych 

 

https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1954
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjgxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--51f3309badbd7b85736e907992002870f9a12732/Kuczynski_Waldemar_Studium_%20oceny_energetyczno-egzergetycznej.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjgxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--51f3309badbd7b85736e907992002870f9a12732/Kuczynski_Waldemar_Studium_%20oceny_energetyczno-egzergetycznej.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1958
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0ExIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--34dd3a5a665bdf45da80df9067e263e6e3fef271/Lipinski_Dariusz_Badania_nad_rozwojem_systemow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0ExIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--34dd3a5a665bdf45da80df9067e263e6e3fef271/Lipinski_Dariusz_Badania_nad_rozwojem_systemow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1959
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0UxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--19965c18dc67d3335cbd7b664f13e301d145d293/Maciejewski_Igor_Sterowanie_drganiami_w_ukladach_mechanicznych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1960
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1960
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0kxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6ad35d103e61446f99ba3eea407f138e064509fa/Michalska-Pozoga_Iwona_Wytlaczanie_tworzyw_polimerowych_pierwotnych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0kxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6ad35d103e61446f99ba3eea407f138e064509fa/Michalska-Pozoga_Iwona_Wytlaczanie_tworzyw_polimerowych_pierwotnych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0kxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6ad35d103e61446f99ba3eea407f138e064509fa/Michalska-Pozoga_Iwona_Wytlaczanie_tworzyw_polimerowych_pierwotnych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0kxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6ad35d103e61446f99ba3eea407f138e064509fa/Michalska-Pozoga_Iwona_Wytlaczanie_tworzyw_polimerowych_pierwotnych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1956
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb00xIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9cabedc52df57aa31926abd26bbbbbfbec151a37/Nadolny_Krzysztof_Badania_wplywu_proekologicznych_metod.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb00xIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9cabedc52df57aa31926abd26bbbbbfbec151a37/Nadolny_Krzysztof_Badania_wplywu_proekologicznych_metod.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1961
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1961
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1ExIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--85f5e6a6140eb204890abef613b310b8caea3122/Piepi%C3%B3rka-Stepuk_Joanna_Badania_hybrydowych_warunkow_mycia.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1963
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1UxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5021979d2b09218b09fd9c29babf1a022479d4e2/Rydzkowski_Tomasz_Badania_dotyczace_wytwarzania.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1UxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5021979d2b09218b09fd9c29babf1a022479d4e2/Rydzkowski_Tomasz_Badania_dotyczace_wytwarzania.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1UxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5021979d2b09218b09fd9c29babf1a022479d4e2/Rydzkowski_Tomasz_Badania_dotyczace_wytwarzania.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/szkoladoktorska/art/1963
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1kxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1f97792eb752b44e4792895c8a9a6d9fc6cb778c/Rydzkowski_Tomasz_Przetworstwo_oraz_badanie_wlasciwosci.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1kxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1f97792eb752b44e4792895c8a9a6d9fc6cb778c/Rydzkowski_Tomasz_Przetworstwo_oraz_badanie_wlasciwosci.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb1kxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1f97792eb752b44e4792895c8a9a6d9fc6cb778c/Rydzkowski_Tomasz_Przetworstwo_oraz_badanie_wlasciwosci.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb2MxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b7ca0b18010b5bc99163c1c123f28d296ebc4ea6/Sikora_Malgorzata_Badanie_procesu_wymiany_ciepla.pdf

