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Inżynieria morska i brzegowa II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne) 

Rok akademicki 2022/2023 

 

1. Podstawowe zjawiska falowe na morzu. 

2. Oddziaływanie falowania na konstrukcje przybrzeżne. 

3. Techniki pomiarowe stosowane w badaniach zjawisk falowych. 

4. Wyjaśnić gdzie następuje najsilniejsza erozja brzegu morskiego i dlaczego. 

5. Procesy dynamiczne i geologiczne odbywające się w poszczególnych strefach mórz.  

6. Geozagrożenia brzegu morskiego. 

7. Morza epikontynentalne na przykładzie Bałtyku – charakterystyka i zagrożenia. 

8. Rodzaje konstrukcji z betonu. 

9. Właściwości wytrzymałościowe betonu. 

10. Właściwości wytrzymałościowy stali zbrojeniowej. 

11. Odkształcenia i naprężenia wg liniowej, teorii żelbetu w przekroju zginanym. 

12. Sygnały i ich techniczne przykłady i zastosowania, klasyfikacja sygnałów. 

13. Podstawowe  funkcje teorii niezawodności i ich zastosowania. 

14. Błąd metody, jego znaczenie i szacowanie. 

15. Lokalizacja punktów pomiarowych na budowli w zależności od jej rodzaju i 

przeznaczenia. 

16. Metody pomiaru przemieszczeń budowli hydrotechnicznej. 

17. Podstawowy zakres monitoringu przemieszczeń wybranej budowli hydrotechnicznej. 

18. Warunki i etapy realizacji obiektów budowlanych – hydrotechnicznych. 

19. Związek pomiędzy ruchami skorupy ziemskiej a ukształtowaniem dna morskiego. 

20. Formy morfotektoniczne w obrębie dna głębokich basenów oceanicznych. 

21. Warunki naturalne kształtujące warunki propagacji fal akustycznych w Bałtyku. 

22. Przyczyny powstawania pływów oceanicznych i siły generujące falowanie morza. 

23. Urządzenia hydroakustyczne. 

24. Ocena stanu dróg wodnych w Polsce i w Europie. 

25. Prognozy poprawy żeglowności dróg wodnych w Polsce. 

26. Określenie parametrów infrastruktury dróg wodnych. 

27. Morskie stacjonarne jednostki wiertnicze. 

28. Morskie wypornościowe jednostki wiertnicze. 

29. Metody instalacji rurociągów na dnie morza. 

30. Główne elementy morskich farm wiatrowych. 

31. Posadowienie morskich turbin wiatrowych. 

32. Zarządzanie projektem - struktura organizacyjna projektu i dobór zespołu 

projektowego. 

33. Zarządzanie projektem - omówić fazy projektu. 

34. Dobre praktyki w zarządzaniu projektami. 

35. Najważniejsze konwencje międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa na morzu i 

ochrony środowiska morskiego. 
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36. Zagrożenia naturalne, ekonomiczne i techniczne podczas realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych prowadzonych na obszarach morskich. 

37. Metody diagnostyki konstrukcji inżynierskich. 

38. Systemy monitoringu obiektów hydrotechnicznych i energetycznych. 

39. Metody wzmacniania i naprawy konstrukcji hydrotechnicznych i energetycznych 

40. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych.  

41. Podstawowe prawo filtracji w gruncie i zakres jego stosowalności. 

42. Wyznaczanie nośności i osiadania fundamentu bezpośredniego.  

43. Stateczność skarp i zboczy, konstrukcje chroniące brzeg morski. 

44. Zasada działania elektrowni wykorzystujących pływy, fale, prądy morskie.  

45. Podstawowe rodzaje obecnie stosowanych turbin wodnych. 

46. Modelowanie klasyfikacja, budowa modeli i ich złożoność. 

47. Zagadnienie optymalizacji i polioptymalizacji. 

48. Cel i zadania pogłębiania, rodzaje prac pogłębiarskich. 

49. Budowa i wyposażenie pogłębiarek. 

50. Prace przygotowawcze w zakresie wykonania prac pogłębiarskich. 

51. Eksploatacja podmorskich złóż minerałów. 

52. Rodzaje danych teledetekcyjnych.  

53. Źródła danych oraz metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych. 

54. Klasyfikacja nienadzorowana i nadzorowana obrazów wielospektralnych. 

55. Zagęszczanie gruntów na lądzie i pod wodą. 

56. Klasyfikacja gruntów i podstawowe cechy fizyczne gruntów. 

57. Parametry wytrzymałościowe gruntu i odkształcalność podłoża. 

58. Wyposażenie stoczniowe do budowy i remontu statków i obiektów 

oceanotechnicznych. 

59. Perspektywy rozwoju stoczniowych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych. 

60. Wpływ budowy i eksploatacji stoczniowych obiektów hydrotechnicznych i urządzeń 

na środowisko naturalne. 

 

 

 


