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Lp. Imię i nazwisko promotora Temat pracy magisterskiej 
1.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Przestępczość elektroniczna a bezpieczeństwo personalne 

2.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Cyberbezpieczeństwo - hacking i nadużycia w sieci 

3.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Wykorzystanie biometrii w życiu codziennym 

4.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Zagrożenie w sieci - oszustwa internetowe 

5.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Wpływ phishingu na życie ludzi 

6.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa śląskiego 

7.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni 

8.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Wykorzystanie socjotechniki w przestępstwach teleinformatycznych 

9.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Kradzież tożsamości w mediach społecznościowych i sposoby zabezpieczeń 

10.  dr hab., prof. UJD Wojciech Ciesielski Sposoby zabezpieczeń i autoryzacji danych osobowych na stronach instytucji 
publicznych 

11.  dr Jacek  Copik/mgr Adrian Wasik-
opiekun  pomocniczy 

Poczucie bezpieczeństwa z perspektywy pieszego uczestnika ruchu drogowego na 
przykładzie miasta Częstochowa 

12.  dr Jacek  Copik/mgr Adrian Wasik-
opiekun  pomocniczy 

Social media jako źródło informacji białego wywiadu 

13.  dr Jacek  Copik/mgr Adrian Wasik-
opiekun  pomocniczy 

Wywiad jako metoda uzyskania informacji 

14.  dr Jacek  Copik/mgr Adrian Wasik-
opiekun  pomocniczy 

Wpływ środków psychoaktywnych na efektywność pracy zawodowej w opinii 
studentów UJD 



15.  dr hab., prof. UJD Alina Gil Innowacyjne metody reagowania na zagrożenia CBRNE 

16.  dr hab., prof. UJD Alina Gil Energetyka jądrowa w Polsce - wyzwanie dla edukacji 

17.  dr hab., prof. UJD Alina Gil Techniki radiacyjne w ochronie środowiska 

18.  dr Rafał Głębocki Blockchain jako technologia przesyłu danych 

19.  dr Rafał Głębocki Cyberbezpieczeństwo a zarządzanie projektami innowacyjnymi 

20.  dr Rafał Głębocki Cyberbezpieczeństwo a media społecznościowe 

21.  dr Rafał Głębocki Cyberbezpieczeństwo a technologia poszerzonej rzeczywistości - Metaverse 

22.  dr Rafał Głębocki Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych 

23.  dr Rafał Głębocki Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych 
 

24.  dr Rafał Głębocki Sposoby zapobiegania oszustwom w internecie 

25.  dr Karolina Grabowska Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego budynku użyteczności 
publicznej 

26.  dr Karolina Grabowska Projekt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranego budynku produkcyjno-
magazynowego 

27.  dr Karolina Grabowska Wykorzystanie metod skanowania 3D do analizy uszkodzeń technicznych 

28.  dr Karolina Grabowska Wykorzystanie metod modelowania numerycznego do oceny bezpieczeństwa 
ewakuacji w obiektach budowlanych 

29.  prof. dr hab. Jarosław Krzywański Opracowanie Słownika Cyberbezpieczeństwa w formie aplikacji komputerowej 
 

30.  prof. dr hab. Jarosław Krzywański Opracowanie aplikacji komputerowej- BHP w teorii i praktyce 
  



31.  dr  inż. Anna Kułakowska Analiza zasadności wykorzystania technologii  odnawialnych źródeł energii dla 
obiektów infrastruktury transportowej 

32.  dr  inż. Anna Kułakowska Analiza bezpieczeństwa produkcji i stosowania biopaliwa w aspekcie technicznym i 
technologicznym 

33.  dr inż., prof. UJD Urszula Nowacka Analiza nowych i pojawiających się zagrożeń w przedsiębiorstwach 

34.  dr inż., prof. UJD Urszula 
Nowacka/mgr inż. Łukasz Grabowski- 
opiekun pomocniczy 

Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy- 
zastosowania i wyzwania 

35.  dr inż., prof. UJD Urszula Nowacka Stalking, mobbing i bullying jako przejawy przemocy wobec pracowników 

36.  dr inż. Tomasz Pączkowski Cyberprzestępstwa w obszarze rozliczeń finansowych 

37.  dr inż. Tomasz Pączkowski Przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych  i systemów 
informatycznych 

38.  dr inż. Tomasz Pączkowski Cyberprzestępstwa związane z naruszeniem własności intelektualnej 

39.  dr inż. Tomasz Pączkowski Wiarygodność dokumentów- bezpieczeństwo informacji 

40.  dr inż. Tomasz Pączkowski Polityka bezpieczeństwa we współczesnym biznesie 

41.  dr inż. Tomasz Pączkowski Cyberbezpieczeństwo kobiet 

42.  dr inż. Tomasz Pączkowski Zarządzanie kryzysowe w organach administracji publicznej- bezpieczeństwo 
mieszkańców gmin i powiatów 

43.  dr inż. Tomasz Pączkowski Uwarunkowania bezpieczeństwa imprez masowych 

44.  dr inż. Tomasz Pączkowski Cyberprzestępczość związana z kradzieżą środków pieniężnych, a niedostateczne 
zabezpieczenia dostępu do kont bankowych i innych platform płatniczych 

45.  dr inż. Tomasz Pączkowski Analiza zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w kontekście wojny 



46.  dr inż. Tomasz Pączkowski Techniczne systemy bezpieczeństwa w obiektach przeznaczenia produkcyjnego 

47.  dr inż. Tomasz Pączkowski Sposoby zabezpieczeń w zakładach penitencjarnych i ich wpływ na  
poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników 

48.  dr Tomasz Prauzner Analiza bezpiecznych metod przetwarzania danych w Internecie 

49.  dr Tomasz Prauzner Wpływ systemów bezpieczeństwa w ujęciu statystyk wypadków komunikacyjnych. 

50.  dr Tomasz Prauzner Cyberbezpieczeństwo urządzeń i sieci domowej 

51.  dr Tomasz Prauzner Realizacja strony internetowej propagującej treści z zakresu cyberbezpieczeństwa 

52.  dr hab., prof. UJD Mikhail Selianinau Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego oraz ochrony danych osobowych na 
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w sektorze MŚP 

53.  dr hab., prof. UJD Mikhail Selianinau Cyberprzestrzeń jako obiekt zagrożeń bezpieczeństwa informacji w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw 

54.  dr hab., prof. UJD Mikhail Selianinau Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego jako następstwo rozwoju 
technologicznego: aspekty praktyczne 

55.  dr inż. Dorian Skrobek Modelowanie i analiza wysięgnika koparki wraz z łyżką w systemie SolidWorks 

56.  dr inż. Dorian Skrobek Opracowanie procedur postępowania w przypadku pożarów i utylizacji baterii 
akumulatorowych 

57.  dr inż. Dorian Skrobek Projekt robota kroczącego 

58.  dr hab.  inż., prof. UJD,  
 Marcin Sosnowski 

Badanie symulacyjne efektywności chłodzenia podzespołów elektronicznych 

59.  dr hab.  inż., prof. UJD,  
 Marcin Sosnowski 

Analiza metod i narzędzi wykorzystywanych podczas naruszeń bezpieczeństwa 
danych 

60.  dr hab.  inż., prof. UJD,  
 Marcin Sosnowski 

Badania porównawcze narzędzi wykorzystywanych do łamania haseł 



61.  dr hab.  inż., prof. UJD,  
 Marcin Sosnowski 

Analiza bezpieczeństwa danych przechowywanych w wybranych systemach 
chmurowych 

62.  dr inż. Joanna Świątek-Prokop Analiza wpływu monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo i porządek publiczny w 
mieście Częstochowa 

63.  dr inż. Joanna Świątek-Prokop/mgr 
inż. Piotr Błaszczeć, opiekun 
pomocniczy 

Analiza zachowań związanych z budowaniem haseł dostępowych oraz ich wpływu na 
bezpieczeństwo danych  

64.  dr inż. Joanna Świątek-Prokop/mgr 
inż. Piotr Błaszczeć, opiekun 
pomocniczy 

Badanie znajomości zabezpieczeń przed niepowołanym przejęciem kontroli nad 
danymi informatycznymi  wśród studentów UJD w Częstochowie 

65.  dr inż. Joanna Świątek-Prokop/mgr 
inż. Piotr Błaszczeć, opiekun 
pomocniczy 

Projekt kampanii promującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych  

66.  dr inż. Anna Żyłka/mgr inż. Piotr 
Błaszczeć, opiekun pomocniczy 

Ocena bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych na przykładzie 
wybranego Urzędu Gminy 

67.  dr inż. Anna Żyłka Badania modelowe wytrzymałości krzeseł biurowych z wykorzystaniem programu 
SolidWorks 

68.  dr inż. Anna Żyłka Projekt okularów ochronnych oraz ich analiza wytrzymałościowa przeprowadzona w 
programie SolidWorks 

 


