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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich 

Proponowana tematyka naukowa prac doktorskich obejmuje różnorodne zagadnienia związane 
z efektywnością wytwarzania i racjonalizacją użytkowania energii, programowaniem i planowaniem 
systemów zaopatrzenia w energię, wykorzystaniem technik IT jako narzędzi wspomagających 
zarządzanie infrastrukturą sieciową w elektroenergetyce, a w szczególności z problematyką oceny 
efektywności inwestowania w energetyce. W szczególności dotyczy to zagadnień takich, jak: metody 
wielokryterialnej analizy decyzyjnej w zakresie programowania i planowania systemów zaopatrzenia 
w energię, metody oceny efektywności inwestowania w energetyce, informatyczne narzędzia 
wspomagania zarządzania infrastrukturą sieciową w elektroenergetyce . 

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, inwestycje, ekonomika energii, energetyka gazowa, ciepłownictwo, 

planowanie energetyczne. 

Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki/elektroenergetyki, umiejętność wykonywania analiz 

techniczno – ekonomicznych i modelowania procesów podejmowania decyzji w zakresie inwestowania w 

sektorze energii. 
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Informacje dodatkowe 

 Promotor czterech  zakończonych przewodów doktorskich, w tym jeden na uczelni poza Politechniką 

Gdańską 

 Możliwość realizacji doktoratu we ścisłej współpracy z gospodarką 

 Możliwość uzgodnień szczegółowego zakresu tematycznego, wyboru promotora pomocniczego i innych 

aspektów doktoratu.  
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