
Opiekunowie oraz wybrana problematyka prac licencjackich oraz inżynierskich na 

kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2016/2017 

 

1) Studia licencjackie – studia stacjonarne 

 

Dr Artur Bajerski 

Procesy suburbanizacji wybranego miasta 

Procesy suburbanizacji w wybranej gminie 

Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie X w świetle 

wybranych wskaźników 

Porównanie infrastruktury usługowej wybranych osiedli mieszkaniowych 

Percepcja przestrzeni miejskiej lub wiejskiej przez wybraną kategorię osób 

Lokalne peryferia rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie (lub powiecie, 

podregionie) 

Przestrzeń rozrywki w wybranym mieście 

Struktura przestrzenna usług w wybranym mieście 

Ranking miast Polski jako ośrodków sportu 

Modele sieci szkolnej na wybranym obszarze 

Przekształcenia sieci szkolnej na wybranym obszarze 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 

 

Dr Emilia Bogacka 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranego miasta 

Zjawisko przestępczości w wybranym mieście 

Zasięg oddziaływania i profil uczestników wybranej imprezy sportowej 

Infrastruktura sportowa wybranego miasta/gminy 

Stadiony piłkarskie w Polsce 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 

 

Dr Magdalena Szczepańska 

 Planowanie przestrzenne w obszarach wiejskich 

Kształtowanie i ochrona krajobrazu w obszarach wiejskich 

Planowanie i kształtowanie terenów zieleni 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 



 

Dr Paweł Motek 

Finanse samorządów terytorialnych  np. analiza dochodów, wydatków, zadłużenia wybranych 

gmin  

Fundusze unijne a rozwój społeczno-gospodarczy gmin 

Ekonomiczne i finansowe aspekty planowania przestrzennego 

Infrastruktura sportowa w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy 

Zagospodarowanie przestrzenne dzielnicy/wsi/części miasta 

Polityka przestrzenna gminy 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 

 

Dr Robert Perdał 

Poziom rozwoju e-usług publicznych w wybranych gminach / powiatach w Polsce 

Poziom rozwoju usług elektronicznych w krajach Unii Europejskiej 

Zróżnicowanie regionalne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce / w krajach 

Unii Europejskiej (ogółem lub w wybranych aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego) 

Zróżnicowanie wewnątrzregionalne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych 

województw w Polsce (ogółem lub w wybranych aspektach rozwoju społeczno-

gospodarczego) 

Problemy lokalnego rynku pracy na przykładzie powiatu X 

Klasyfikacja / Regionalizacja gmin / powiatów w Polsce ze względu na poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego metodami matematyczno-statystycznymi 

Poziom wykorzystania środków europejskich w układzie gmin / powiatów w Polsce 

Dostępność transportowa wybranych gmin / powiatów w Polsce 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Studia inżynierskie 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Dr hab. inż. Adam Nadolny 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego małego osiedla mieszkaniowego w zabudowie 

mieszanej. 

Rewitalizacja śródmieścia małego miasta. 

Koncepcja zagospodarowania terenów poprzemysłowych w strukturze miasta współczesnego. 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 

 

Dr hab. inż. Sylwia Staszewska 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu..... (przestrzenie publiczne, tereny 

zabudowy mieszkaniowej, tereny usług, tereny zieleni, tereny rekreacyjne, tereny 

sportowe....itp) 

Rewitalizacja przestrzenna terenu.. (kwartału zabudowy..) 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .... 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 

 

Dr inż. Bogusz Modrzewski 

Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych przy zbiegu ulic Książęcej i Faszynowej w 

Poznaniu. 

Koncepcja naprawy struktury urbanistycznej obszaru Arkuszewa w Gnieźnie 

Projekt rewitalizacji kwartału Armii Poznań, Garbary, Północna, Kutrzeby i Niepodległości w 

Poznaniu   

Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu Nądnia pod 

Zbąszyniem 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 

 

Dr inż. Przemysław Ciesiółka 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru. 

Koncepcja rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego, poprzemysłowego lub 

powojskowego. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru 

Zagadnienie zaproponowane przez studenta, po akceptacji promotora. 

 


