
Opiekunowie i tematyka prac inżynierskich – 2020/2021 

 

Studia stacjonarne 

dr inż. Bartosz Wojtyra  

 
1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu (przestrzenie publiczne, 

osiedle mieszkaniowe jedno- lub wielorodzinne, tereny usługowe, tereny zieleni)  

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu,  

3. Koncepcja rewitalizacji wybranego terenu,  

4. Dowolne tematy po akceptacji promotora.  

 

Dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma 

1) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wielofunkcyjnego osiedla 

mieszkaniowego. 

2) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszarów śródmiejskich. 

3) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego centrum niewielkiej miejscowości. 

4) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-sportowych. 

5) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszarów wielofunkcyjnych.   

6) Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznych. 

7) Projekt rewitalizacji obszarów śródmiejskich/centralnych. 

8) Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych.   

9) Projekt rewitalizacji poportowych. 

10) Projekt rewitalizacji powojskowych. 

11) Projekt rewitalizacji pokolejowych.   

12) Inne koncepcje urbanistyczne. 

Prof. dr hab. inż. Sylwia Staszewska 

1) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 

jednorodzinnego/ wielorodzinnego 

2) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranej przestrzeni publicznej (np.: 

skweru, placu, ulicy pieszej, bulwaru, rynku lub rynku wraz z powiązanymi ulicami) 

3) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni (parku, skweru, założenia 

parkowo-pałacowego) 



4) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych i rekreacyjnych 

5) Koncepcja zagospodarowania funkcjonalnego całej miejscowości (np.: małego miasta, 

wsi) 

6) Koncepcji zagospodarowania funkcjonalnego terenów przyrzecznych w mieście X 

7) Strategia rozwoju małej miejscowości X 

8) Rewitalizacja przestrzenna/społeczna wybranego terenu (np.: przestrzeni publicznych, 

terenów śródmiejskich/centralnych, poprzemysłowych, poportowych, pokolejowych, 

założeń parkowo-pałacowych).   

Dr inż. Przemysław Ciesiółka 

1) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego/ zieleni/ 

usługowego. 

2) Koncepcja rewitalizacji terenu poprzemysłowego/ pokolejowego/ powojskowego/ 

śródmieścia. 

3) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego/ 

zieleni/ usługowego. 

Dr inż. Magdalena Szczepańska 

1. Zagospodarowanie przestrzenne terenów wiejskich 
• Koncepcja zagospodarowania przestrzennego lub turystycznego wsi/gminy X 
• Urbanizacja a kształtowanie terenów wiejskich – studium przypadku 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie ładu 

przestrzennego w obszarach wiejskich – studium przypadku 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a 

kształtowanie ładu przestrzennego w obszarach wiejskich – studium przypadku 
 

2. Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego/przyrodniczego obszarów 
wiejskich 

• Studium i wytyczne do kształtowania krajobrazu kulturowego/przyrodniczego 
wsi/gminy X 

• Rola zasobów krajobrazu kulturowego/przyrodniczego w procesie odnowy wsi 
i rozwoju obszarów wiejskich – studium przypadku 

• Zasoby przyrodnicze i kulturowe a dostępność turystyczna i rekreacyjna 
• Reklama zewnętrzna w krajobrazie obszarów wiejskich 
• Drugie domy w rozwoju i krajobrazie obszarów wiejskich 
• Odnowa wsi a krajobraz obszarów wiejskich 
• Wieś tematyczna a zasoby krajobrazu obszarów wiejskich  
• Smart village – wieś inteligenta a rozwój obszarów wiejskich 
• Zadrzewienia śródpolne w kształtowaniu krajobrazu rolniczego  

 



3. Planowanie i projektowanie terenów zieleni 
• Struktura terenów zieleni a jakość życia mieszkańców 
• Ciągłość i zwartość terenów zieleni  
• Funkcje zieleni w przestrzeni publicznej 
• Dostępność parków miejskich  
• Znacznie zieleni prywatnej w kształtowaniu przyrodniczego systemu miasta  
• Elementy zielonej infrastruktury w przestrzeni miasta 
• Projekt estetyzacji zielenią wybranego obszaru 
• Zielone podwórka a aktywizacja społeczności lokalnej 
• Ogrodnictwo działkowe a potrzeby współczesnej społeczności wielkomiejskiej 
• Hortiterapia jako terapia wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z pacjentami  
• Koncepcja „Green City” a jakość życia mieszkańców 
• Pomiędzy miastem a wsią - idea „miasta-ogrodu”  
• Rolnictwo i ogrodnictwo miejskie w procesie rewitalizacji  
• Place zabaw i ogrody szklone jako miejsce edukacji przyrodniczej 

 

Studia niestacjonarne 

Prof. Sylwia Staszewska 

1) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 

jednorodzinnego/ wielorodzinnego 

2) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranej przestrzeni publicznej (np.: 

skweru, placu, ulicy pieszej, bulwaru, rynku lub rynku wraz z powiązanymi ulicami) 

3) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni (parku, skweru, założenia 

parkowo-pałacowego) 

4) Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych i rekreacyjnych 

5) Koncepcja zagospodarowania funkcjonalnego całej miejscowości (np.: małego miasta, 

wsi) 

6) Koncepcji zagospodarowania funkcjonalnego terenów przyrzecznych w mieście X 

7) Strategia rozwoju małej miejscowości X 

8) Rewitalizacja przestrzenna/społeczna wybranego terenu (np.: przestrzeni publicznych, 

terenów śródmiejskich/centralnych, poprzemysłowych, poportowych, pokolejowych, 

założeń parkowo-pałacowych).   

 


