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1   mgr inż. Jacek BARANOWSKI KEJP 
Aktualne możliwości udzielania pomocy w ratowaniu życia i środowiska morskiego przez siły i środki będące w 
dyspozycji MSPiR. 

2   mgr inż. Mirosław JANIKOWSKI KEJP Rola SMS w zarządzaniu statkiem w sytuacjach awaryjnych. 

3   mgr inż. Leszek STĘPIEŃ KEJP 
Identyfikacja czynników eksploatacyjnych wpływających na zarządzanie bezpieczeństwem eksploatacji 
morskich autonomicznych statków nawodnych (MASS). 

4   mgr inż. Leszek STĘPIEŃ KEJP Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo statku na podstawie analizy raportów PKBWM. 

5   mgr inż. Henryk NITNER KNiHM 
Koncepcja współczesnych możliwości zabezpieczenia kartograficznego działalności na szelfie (na polskich 
obszarach morskich). 

6   mgr inż. Henryk NITNER KNiHM Analiza współczesnych metod korektowania nawigacyjnych map morskich i publikacji nautycznych BHMW. 

7   mgr inż. Paweł PAWŁOWSKI KNiHM Analiza porównawcza manewrowości jednostki załadowanej i pod balastem. 

8   mgr inż. Paweł PAWŁOWSKI KNiHM Ocena dzielności morskiej wybranych typów jednostek w środowisku symulatora NT 5000. 

9   mgr inż.  Tadeusz PIĘTKA KNiHM 
Metodyka opracowania scenariuszy zadań z zakresu podstawowych manewrów taktycznych z wykorzystaniem 
symulatora NAVI TRAINER PRO 5000. 

10   mgr inż.  Tadeusz PIĘTKA KNiHM Zakłócenia obrazu radarowego i sposoby ich eliminacji z wykorzystaniem symulatora NAVI TRAINER PRO 5000. 

11   mgr inż.  Tadeusz PIĘTKA KNiHM Analiza porównawcza śledzenia obiektów za pomocą radaru pasma X i S. 

12   mgr inż.  Tadeusz PIĘTKA KNiHM Badanie wpływu sterów strumieniowych na przemieszczenie boczne statku podczas przejścia morzem.  

13 kpt. mgr inż. Radosław PRZYBYSZ KNiHM Fuzja danych sensorycznych w aspekcie dokładności pomiarów odległości i temperatury. 

14 kpt. mgr inż. Radosław PRZYBYSZ KNiHM Rola i wykorzystanie systemu DSC w łączności na morzu. 

15   mgr inż.  Artur SZCZEPAŃSKI KNiHM Ocena pracy nadajników radiokomunikacyjnych dla różnych rodzajów emisji w łączności na morzu. 

16   mgr inż.  Artur SZCZEPAŃSKI KNiHM Wykorzystanie serwisu Fleet Safety w systemie GMDSS. 

17   mgr inż.  Artur SZCZEPAŃSKI KNiHM Ocena podsystemów transmisji MSI - Navtex i EGC SafetyNet. 

18 kmdr 
dr hab. 
inż. 

Mariusz WĄŻ KNiHM Wykorzystanie radaru do prowadzenia nawigacji w żegludze śródlądowej. 

19 kmdr por. mgr inż.  Dariusz ŻOŁNIERUK KNiHM Tablicowe sposoby transformacji współrzędnych sferycznych. 

20 kmdr por. mgr inż.  Dariusz ŻOŁNIERUK KNiHM Projekt nowego działu astronawigacyjnego tablic nawigacyjnych. 

21 kmdr por. mgr inż.  Dariusz ŻOŁNIERUK KNiHM Tablicowe sposoby określania poprawki kompasu w astronawigacji. 

22 kmdr por. mgr inż.  Dariusz ŻOŁNIERUK KNiHM Tablicowe sposoby redukcji zmierzonej wysokości ciała niebieskiego. 


