
 

Lista potencjalnych promotorów i tematyki badawczej 

dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej  

w roku akademickim 2021/2022 

 

UWAGA! 

Nazwiska promotorów są podlinkowane – po kliknięciu otworzy się karta promotora z danymi kontaktowymi i krótkim opisem tematyki badawczej. 

Promotorzy mogą na bieżąco zgłaszać swoją tematykę badawczą. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie szkoladoktorska.tu.koszalin.pl 

 

Promotor Zgłoszona tematyka badawcza 

Automatyka, elektronika, elektrotechnika 

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK Samoorganizujące się systemy cykliczne 

dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK Analiza niezawodności urządzeń elektroenergetycznych farmy wiatrowej 

dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK Diagnostyka w wielowartościowych ocenach stanów złożonych obiektów technicznych 

dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK Inteligentny system do nadzoru i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń farmy wiatrowej 

Inżynieria mechaniczna 

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak 
Innowacyjne rozwiązania elastycznych, adaptacyjnych modułów konstrukcyjnych i kinematycznych 

do zastosowań w mikromechanizmach, robotyce i mikrorobotyce 

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

chłodniczych w minikanałach 

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

energetyki odnawialnej 

https://szkoladoktorska.tu.koszalin.pl/
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEFPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--04d36050b853bfec5056fa979dbf64a30fbe0609/G.Bocewicz_Samoorganizujace_sie_systemy_cykliczne.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGdPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f0b167a1f15307fb7c64d503407451f1def92919/S.Duer_Analiza_niezawodnosci_urzadzen_elektroenergetycznych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGtPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--646ede3bad80d2dd528b59d404b4dd33ed5ce90e/S.Duer_Diagnostyka_w_wielowartosciowych_ocenach_stanow_zlozonych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcG9PIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8be6fc07899824af6d943e466c7341644036f82e/S.Duer_Inteligentny_system_do_nadzoru_i_bezpieczenstwa.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDhPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2a9e8b5645a96ef0386b5116dae96d7be41b556d/W.Kacalak_Innowacyjne_rozwiazania_elastycznych_adaptacyjnych_modulow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUFPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b80bbdeaf2a3f0ac7b69ead6bc98acae9372d127/W.Kuczy%C5%84ski_Badanie_zjawiska_pinch-point_podczas_przemian_%20fazowych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUVPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b35a60dcc7d09701f567f8811911feb527517711/W.Kuczy%C5%84ski_Studium_oceny_energetyczno-egzergetycznej_eksploatacji_maszyn.


 

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński Próżniowo-plazmowa obróbka powierzchni metali i stopów 

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 

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

na potrzeby energetyki rozproszonej 

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 

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. 

PK 

Badania hybrydowych warunków mycia elementów instalacji w systemie CIP 

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK 
Badanie możliwości wykorzystania cieczy zawierającej dodatki w postaci mikrokapsułek w układach 

wymiany ciepła 

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK 

Badania dotyczące wytwarzania oraz właściwości folii opakowaniowych klasycznych i biodegrado-

walnych. Tematyka może dotyczy folii monolitycznych i wielowarstwowych, modyfikowanych oraz 

folii kurczliwych 

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK 

Badania przetwórstwa klasycznych i biodegradowalnych tworzyw polimerowych oraz kompozytów. 

Tematyka obejmuje recykling, może dotyczyć również tworzyw spienialnych jak polistyren EPS 

i kompozyty na jego bazie 

 

https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDRPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ea6cc21ddfd60e997490e621a385b3d11f0e5908/W.Gulbi%C5%84ski_Prozniowo_plazmowa_obrobka_powierzchni%20.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFlPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--54a2a7f76396cefee648fccfe21a0b4825ccce40/K.Nadolny_Badania_wplywu_proekologicznych_metod_doprowadzania_czynnikow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcHNPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--202fbc75aeb72cff2151c0a7277eb430629bbee6/T.Bohdal_Badanie_przemian_fazowych_czynnik%C3%B3w_roboczych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbzhPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--62455d5bebcb88ffeb2e678559ccc2330490d779/D.Lipi%C5%84ski_Badania_nad_rozwojem_systemow_modelowania.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--82b269c5831f8a936ea0929cd174051269b7102e/I.Maciejewski_Sterowanie_drganiami_w_uk%C5%82adach_mechanicznych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcElPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e156a21783686db88f259bc67b55fb13a9125ee8/I.Michalska-Po%C5%BCoga_Wytlaczanie_tworzyw_polimerowych_pierwotnych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcElPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e156a21783686db88f259bc67b55fb13a9125ee8/I.Michalska-Po%C5%BCoga_Wytlaczanie_tworzyw_polimerowych_pierwotnych.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFFPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--acd54e18dd7c77dafc7d232c27e23a12afdd0fd1/J.Piepi%C3%B3rka-Stepuk%20Joanna_Badania_hybrydowych_warunkow_mycia_elementow.p
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFFPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--acd54e18dd7c77dafc7d232c27e23a12afdd0fd1/J.Piepi%C3%B3rka-Stepuk%20Joanna_Badania_hybrydowych_warunkow_mycia_elementow.p
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFVPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b764112c8f98cff983d5c0565815133d9d035643/K.Dutkowski_Badanie_mozliwosci_wykorzystania_cieczy_zawierajacej_dodatki.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcHdPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--56ceec9a44be77e1595cce062bf8c5c2564e5ac8/T.Rydzkowski_Badania_dotyczace_wytwarzania_oraz_wlasciwo%C5%9Bci_folii.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDBPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6e148690a3150c724873ada276e5d5445dc37d6e/T.Rydzkowski_Badania_przetworstwa_klasycznych_i_biodegradowalnych_tworzyw.pdf


 

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, 

prof. PK 

Badania procesu mikro skrawania materiałów kompozytowych 

dr hab. inż. Głowiński Sebastian, prof. PK 
Modelowanie dynamiki ruchu głowy i odcinka kręgosłupa szyjnego niemowląt w warunkach 

oddziaływania przyspieszeń i przeciążeń 

 

Inżynieria lądowa i transport 

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK Analiza możliwości wykorzystania różnych materiałów budowlanych w konstrukcjach budowlanych 

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK Optymalizacja i projektowanie przekładkowych struktur kompozytowych 

 

https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDRPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7c2d285391dc08cc6244630e3582e6b3a94bb0aa/A.Zawada-Tomkiewicz_Badania_procesu_mikro_skrawania.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDRPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7c2d285391dc08cc6244630e3582e6b3a94bb0aa/A.Zawada-Tomkiewicz_Badania_procesu_mikro_skrawania.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDhPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3a3261d3535db63cea2f8e143b6d19be11d55c39/S.G%C5%82owinski_Modelowanie_dynamiki_ruchu_glowy.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcE1PIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e2e020337ea2b725465c86a6b1dc6d97f00a4ce9/J.Domski_Analiza_mozliwosci_wykorzystania_roznych_materialow.pdf
https://www.tu.koszalin.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcGNPIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--36dc0f9bfe569c7c76cca776c6e2d058b8b916ab/M.Wesolowski_Optymalizacja_i_projektowanie_przekladkowych_struktur_kompozytowyc

