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Kierunek - Gospodarka Przestrzenna 

Studia drugiego stopnia – magisterskie  

Kierunek i rok 
studiów 

Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia drugiego stopnia – magisterskie (GP2-
DU, GPRZ2-DU, GP2-ZU, GPRZ2-ZU) 

GP2-DU 
GPRZ2-DU 
GP2-ZU 
GPRZ2-ZU 

Emila Bogacka Przestrzeń akademicka Poznania 

Charakterystyka i ocena funkcjonowania wybranych ośrodków sportowych województwa 
wielkopolskiego 

Paweł Churski Rola dużej jednostki wojskowej w rozwoju małej gminy  
na przykładzie Powidza 

Wpływ polityki przestrzennej miasta Poznania na dostępność przestrzeni publicznych 

Czynniki rozwoju lokalnego gminy Krajenka 

Tomasz Kaczmarek Festiwal Jarocin jako czynnik rozwoju miasta 

Inwestycje w systemie transportowym województwa zachodniopomorskiego 

Rządowe programy mieszkaniowe i ich realizacja w Poznaniu 

Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej Sochaczewa 

Przestrzenie publiczne Gorzowa Wlkp 

Proces suburbanizacji w powiecie poznańskim 

Rozwój mieszkalnictwa w strefie podmiejskiej Leszna 

Rozwój mieszkalnictwa w strefie podmiejskiej Piły 

Reklama zewnętrzna na obszarze wybranych osiedli Poznania 

Przestrzenie publiczne osiedli Piątkowa 

Uwarunkowania odtworzenia zasypanego odcinka kanału śródlądowego w Bydgoszczy  

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Kętrzynie 

Eliza Kalbarczyk 
 

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w gminie Słupsk 

Stan i możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w gminie Radziejów (kujawsko-pomorskie) 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia drugiego stopnia – magisterskie (GP2-
DU, GPRZ2-DU, GP2-ZU, GPRZ2-ZU) 

 
Eliza Kalbarczyk 

Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w powiecie konińskim 

Alternatywne formy zieleni w strukturze przestrzennej Sieradza 

Zastosowanie alternatywnych form zieleni w wybranych obiektach użyteczności publicznej we 
Wrocławiu 

Zastosowanie alternatywnych form zieleni w obiektach użyteczności publicznej w wybranych 
miastach w Polsce 

Anna Kołodziejczak Zmiany w strukturze przestrzennej lasów w gminie Tuchola w latach 2007-2018 
Warunki zagospodarowania turystycznego powiatu kolskiego 
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kórnik 
Kierunki rozwoju turystycznego w powiecie obornickim 
Zagospodarowanie przestrzenne wsi Lądek w powiecie słupeckim 

Street art i jego wpływ na estetykę miasta 

Jacek Kotus Tworzenie miejsc turystycznych w Porto 

Rozplanowanie malej architektury w parku w kontekście dystansów interpersonalnych Hall'a. 

Sąsiedztwo w nowym zespole mieszkaniowym 

Partycypacja społeczna w gminie 

Czynniki motywujące przedsiębiorstwa do dobrowolnych działań w zakresie ochrony środowiska 

Robert Kudłak Preferencje młodych klientów na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu 

Barbara Maćkiewicz Współczesne przemiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gniezna 

Roman Matykowski Zagospodarowanie przestrzenne i koncepcja rozwoju wybranych obszarów przywodnych w Pile 

Rozmieszczenie wybranych obiektów sportowo-rekreacyjnych Poznania na tle zagospodarowania 

przestrzennego ich otoczenia 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego Stargardu w latach 2012-2016 

Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej Ostrowa Wielkopolskiego 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia drugiego stopnia – magisterskie (GP2-
DU, GPRZ2-DU, GP2-ZU, GPRZ2-ZU) 
Wyposażenie w placówki oświatowo-kulturalne w Lesznie i powiecie leszczyńskim  

Organizacja i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach 

powiatu krotoszyńskiego 

Rynek najmu lokali mieszkalnych w Śremie na tle struktury przestrzennej miasta  

Struktura przestrzenno-usługowa w części uzdrowiskowej w Inowrocławiu 

Zagospodarowanie przestrzenne stref przybrzeżnych wybranych jezior powiatu chodzieskiego 

Nysa jako ośrodek subregionalny 

Wpływ obiektów sportowych na przemiany społeczno-gospodarcze w aglomeracji warszawskiej 

Rola i wpływ organizacji biegów masowych na rozwój, wizerunek i promocję wybranych miast 

województwa wielkopolskiego 

Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Inowrocław w latach 2006-2016 i jego wpływ na warunki 

życia mieszkańców 

Lidia Mierzejewska Koncepcja zagospodarowania terenów powojskowych w Pleszewie 

Rola filmu w promocji miast i regionów 

Krzysztof Stachowiak Planowanie rozwoju lokalnej turystyki miasta Piła. 

Sylwia Staszewska Nocny Targ Towarzyski w Poznaniu jako przykład inicjatywy zmieniającej funkcje przestrzeni 

Strategia marketingu terytorialnego gminy Strzelce Krajeńskie i jej wpływ na rozwój lokalny. 

Wpływ inwestycji budowlanych na strukturę zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek 
w latach 2010 - 2017. 

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Mielnie. 

Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej 

Walory turystyczne i możliwości rozwoju turystyki w gminie Wolsztyn 
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Wpływ przeznaczenia nieruchomości na jej wartość dla potrzeb ustalenia odszkodowania, na 
przykładzie wybranych inwestycji drogowych realizowanych w województwie wielkopolskim w 
2017 roku 

Uwarunkowania i przyszłe kierunki rewitalizacji dworów i pałaców na terenach popegeerowskich w 
powiecie międzychodzkim 

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w systemie planowania przestrzennego w 
powiecie nowotomyskim 

Ład i chaos w przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Konin 

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego jako forma przemiany struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta Wielichowo 

Funkcjonowanie nowych usług transportowych opartych na ekonomii współdzielenia na 
przykładzie Poznania. 

Aktywność firm deweloperskich i ich rola w rozwoju rynku mieszkaniowym na przykładzie osiedla 
w obrębie Zbrudzewo powiat śremski województwo wielkopolskie 

Rola turystyki w rozwoju miasta Poznania. 

Dostępność przestrzenna i funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Pile oraz projekt optymalizacji 
kierunków i jakości przewozów 

Tadeusz Stryjakiewicz Skutki upadku znaczenia funkcji przemysłowej miasta na przykładzie Turku 

Konflikty przestrzenne w gminie Suchy Las 

Innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w dużych miastach na przykładzie 
Poznania 
Zagospodarowanie przestrzenne terenów dawnych gett żydowskich na przykładzie Łodzi  

i Gdańska 

Kurczenie się miast i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom na przykładzie wybranych miast 
województwa kujawsko – pomorskiego  

Instytucjonalne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firm 
działających na terenie miasta Poznania 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia drugiego stopnia – magisterskie (GP2-
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Zagospodarowanie i rozwój przestrzenny miasta Astana, stolicy Kazachstanu 

Zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych po dawnych cukrowniach w województwie 
kujawsko - pomorskim 

Społeczno – ekonomiczne przyczyny i skutki bezrobocia oraz działania podejmowane w celu jego 
zmniejszenia na przykładzie powiatu zielonogórskiego 

Zróżnicowanie przestrzenne sektora finansowego krajów Unii Europejskiej  

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno – gospodarczym  
i zagospodarowaniu przestrzennym Wałcza 

Wpływ zmian funkcji gospodarczych na kurczenie się miast oraz przeciwdziałanie jego negatywnym 
skutkom na przykładzie Konińskiego Okręgu Przemysłowego 

Czynniki i bariery rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Biskupca Reszelskiego 

Wpływ autostrady A2 na rozwój społeczno – gospodarczy i zagospodarowanie przestrzenne gminy 
Stare Miasto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kierunek – Geografia specj. społeczno-ekonomiczna 

Studia drugiego stopnia – magisterskie  

Kierunek i rok 
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Promotor Temat pracy - Kierunek – Geografia specj. społeczno-ekonomiczna, Studia drugiego stopnia – 

magisterskie (G2-DU) 

G2-DU Emilia Bogacka Wpływ przemian społeczno-ekonomicznych na życie cudzoziemców w Poznaniu w latach 1990-
2015 

Jacek Kotus Rola squatów w kształtowaniu oblicza miasta 

Społeczny wymiar konfliktów środowiskowych. Studium przypadku Puszczy Bialowieskiej 

Kobieta w przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Poznania 

Couchsurfing i couchsurferzy w turystyce 

Roman Matykowski Społeczne, kulturowe i przestrzenne aspekty oddziaływania festiwalu PolandRock (dawny 
Woodstock) i wpływ na miasto Kostrzyn nad Odrą w 2018 roku 

 

 

 

 

 

 

 



Kierunek - Gospodarka Przestrzenna 

Studia pierwszego stopnia – licencjat 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – licencjat (GP3-DL) 

 
GP3-DL 
 

Emilia Bogacka Sport w gminie Radziejów w aspekcie przestrzennym 

Plenerowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Murowanej Goślinie 

Rozmieszczenie i ocena funkcjonowania usług bankowych i ubezpieczeniowych na wybranym obszarze 

Poznania 

Rozmieszczenie i ocena funkcjonowania infrastruktury sportowej w gminie Tarnowo Podgórne 

Liniowa infrastruktura transportu drogowego w województwie wielkopolskim ze szczególnym 

uwzględnieniem Poznania 

Znaczenie występowania wód termalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym Uniejowa 

Struktura i rozmieszczenie placówek usługowych na wybranych osiedlach mieszkaniowych Piątkowa w 

Poznaniu 

Rozmieszczenie i ocena funkcjonowania infrastruktury sportowej w gminie Margonin 

Joanna Dominiak Struktura przestrzenna usług w mieście Wschowa 

Infrastruktura sportowa w mieście Poznań 

Struktura przestrzenna usług na ulicy Głogowskiej w Poznaniu 

Struktura przestrzenna usług w gminie Dębno 

Struktura przestrzenna usług w mieście Kościan 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kobylnica 

Struktura przestrzenna usług w mieście Opatówek 

Struktura i rozwój usług w obrębie miasta Puszczykowa 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – licencjat (GP3-DL) 

Struktura przestrzenna usług miasta Chodzież 

Struktura przestrzenna usług w mieście Luboniu 

Cezary Mądry Zmiany funkcjonalno-przestrzenne w okolicach Jeziora Maltańskiego w Poznaniu w latach 2000-2017 

Poziom życia mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński 

Zmiany struktury gospodarczej gminy Miłosław w latach 2004-2017 

Struktura i zróżnicowanie przestrzenne usług w gminie Choszczno 

Hale sportowo-widowiskowe wybranych drużyn z ekstraklasy koszykówki mężczyzn w Polsce 

Zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny w miejscowościach nadmorskich na przykładzie 
Władysławowa 

Zróżnicowanie przestrzenne uprzemysłowienia Litwy 

Gospodarka mieszkaniowa w Poznaniu 

Marzena Walaszek Monitoring i ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Śrem  

Koncepcja zagospodarowania Starego Rynku we Włocławku 

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wolsztynie 

Port w Szczecinie jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego 

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze miasta Konina w latach 2007-2017 

 

 

 

 

 



 

Kierunek - Gospodarka Przestrzenna 

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie  
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 

(GP4-DI, GP3-DI, GP4-ZI, GP3-ZI) 

 
GP4-DI 
GP3-DI 
GP4-ZI 
GP3-ZI 
 

Przemysław Ciesiółka Koncepcja rehabilitacji zabudowy blokowej na przykładzie osiedla Bolesława Chrobrego w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania  przestrzennego terenu w Sępólnie Krajeńskim 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Dąbrowa 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Juliusza 
Słowackiego, Mikołaja Reja, Targową oraz Aleją Niepodległości w Bornem Sulinowie 

Koncepcja zagospodarowania obszaru położonego w centrum Sulęcina 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie osiedla Piastów Śląskich III w 
Głogowie 

Koncepcja rewitalizacji Rynku w Gołańczy 

Koncepcja rewitalizacji terenu Starego Rynku w Sławie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Kopernika i 
Smugowej w Słupcy 

Koncepcja rewitalizacji zdegradowanego fragmentu Śródmieścia we Włocławku 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Piłsudskiego i 
Szpitalna w Koninie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowego w Starym Mieście 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sąsiedztwie osiedla Leśnego w 
gminie Czerwonak 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Leszna 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 

(GP4-DI, GP3-DI, GP4-ZI, GP3-ZI) 

Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni położonego w sąsiedztwie Filharmonii w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Koncepcja zagospodarowania terenu w miejscowości Lubogoszcz 

Koncepcja zagospodarowania obszaru położonego w zachodniej części miasta Wałcz 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lipowej i drogi krajowej nr 32 w 
Karpicku 

Projekt rewitalizacji parku im. Johanna Heeremanna w Lesznie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem w miejscowości Janiszew 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Tysiąclecia w 
Kiełczygłowie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Poznańskiej, ul. Nowej, ul. 
Szymborskiej, ul. Wiejskiej i ul. Polnej w Inowrocławiu 

Koncepcja rewitalizacji obszaru przy ul. Świętego Wawrzyńca w Poznaniu. 

Koncepcja rewitalizacji terenu położonego wzdłuż historycznych murów obronnych miasta 
Wschowa 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Staszica i Jagiełły w Choszcznie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Długiej w Rogoźnie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu przy ulicy Rogozińskiego w 
Tuliszkowie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Krauthofera, Góreckiej, 
Hetmańskiej i Dmowskiego w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki w Skokach 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu przy ulicy Rogozińskiego w 
Tuliszkowie 

Koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania terenu twierdzy Kłodzko 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w pobliżu dzielnicy Wilków w Koninie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego południowej części Zalewu Koszyckiego w Pile 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 

(GP4-DI, GP3-DI, GP4-ZI, GP3-ZI) 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części miasta Kutno 

Uwarunkowania przestrzenne i kierunki zmian lokalizacji wybranych obiektów i urządzeń 
komunalnych uzbrojenia terenu w mieście Piła 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 
ewidencyjnym Knieja, gmina Barcin 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pianowie 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości 
Strzałkowo pomiędzy ulicą Ostrowską, a ulicą Powidzk 

Koncepcja zagospodarowania terenu po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego "LENWIT" w 
Witaszyczkach 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.  Okrężnej w Pile 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między rondem 
Zegrze, ulicą Unii Lubelskiej, Falistą oraz Wagrowską w Poznaniu 

Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Golinskiej, w 
miejscowości Kazimierz Biskupi 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Sieradz, między ulicami Krasawną, 
Oksińskiego i Ustronną 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Wągrowiec (rejon 
Osiedla Wschód) 

Koncepcja rewitalizacji terenu położonego na terenie dawnego zakładu „Cukrownia – Rafineria 
Witaszyce 

Kamila Sikorska-Podyma Koncepcja zagospodarowania terenu położonego na skrzyżowaniu ul. Derdowskiego i gen. Taczaka 
w Szczecinie 

Koncepcja zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ul. 11 listopada i Janowieckiej w Wągrowcu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na skrzyżowaniu ul. Bitwy pod 
Kutnem i Grunwaldzkiej w Kutnie 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego między ul. Szamocińską i Polną w Laskowie 
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Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 

(GP4-DI, GP3-DI, GP4-ZI, GP3-ZI) 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego między ul. Łódzką, 3 Maja, Przechodnią i płk. M. 
"Amora" Tarnowskiego w miejscowości Warta 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ul. Konarskiego, Sienkiewicza oraz ulicą 
Zachodnią w Świebodzinie 

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych przy ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego przy ul. Kapitulnej i Długiej we Włocławku 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego między ul. Nowowtomyska, Garbary, Piaskowa w 
miejscowości Rakoniewice 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 190 w miejscowości 
Durowo 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na skrzyżowaniu ul. Obornickiej z 
Łagiewnicką w miejscowości Złotniki 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Jana Pawła II, 
Świętego Rocha i Kwiatowej w Buku 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego miejscowości Nowa Wieś koło 
Iławy nad jeziorem Łabędź w pobliżu ul. Jowisza 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy jeziorem Zamkowym a 
ul. Nadjeziorną w Wałczu 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego wzdłuż południowo-wschodniej linii brzegowej 
jeziora Wielgie między ul. Batorego, Gdańską i Wodną w Dobiegniewie 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego w Ostrowie Tumskim przy ul. św. Wincentego w 
Poznaniu. 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Podmiejska, 
Reymonta, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między Trasą Bursztynową, ul. 
Zagórowską i Szpitalną w Koninie 



Kierunek i 
rok 

studiów 

Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 

(GP4-DI, GP3-DI, GP4-ZI, GP3-ZI) 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po wschodniej stronie rzeki 
Ilanki, między ul. Poznańską i Moniuszki w Rzepinie 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego przy miejscowości Chorzemin, zachodniej linii 
brzegowej jeziora Wolsztyńskiego, a ul. Bohaterów Bielnika w Wolsztynie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Walczaka – Piłudskiego - Zacisze 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Sokołowska, Kościuszki w 
Golubiu-Dobrzyniu 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego na Ostrowie Tumskim między ul. Szelągowską i 
Hlonda w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Matyi – Przemysłowa - Robocza 
w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Geodetów – 
Usługowej – Budowlanych - Meliorantów w Lesznie 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego między ul. Pomian - Goworowska w Ostrołęce 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Północna - Garbary-  
Al. Armii Poznań oraz rewitalizacja Starej Rzeźni przy ul. Garbary w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Hetmańska – Górecka 
– Krauthofera - Dmowskiego w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Hetmańska - Potockiej w 
Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Harcerskiej - Borowickiej na 
osiedlu Borowiczki w Płocku 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kórnicka, Jana Pawła II w 
Poznaniu 

Koncepcja rewitalizacji terenu położonego między ul. 1-wszego Maja, Paderewskiego i Marii 
Skłodowskiej Curie w Olsztynie 



Kierunek i 
rok 

studiów 

Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 

(GP4-DI, GP3-DI, GP4-ZI, GP3-ZI) 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. 
Hetmańskiej, Dmowskiego, Krauthofera-Krotowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Lechickiej w Poznaniu. 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Starołęcka, rondo Starołęka w 
Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Paderewskiego we 
Wrześni 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Jaśkowiaka w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego w rejonie ul. Obrońców Bydgoszczy, marsz. 
Focha, Warmińskiego w Bydgoszczy 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Paderewskiego we 
Wrześni 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Mleczowej "Morasko - Radojewo - 
Umultowo" w Poznaniu 

Sylwia Staszewska Rewitalizacja obszaru Placu kościelnego w mieście Świnoujście 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Miętowej, Nadwarciańskiej, 
Skrzypowej i Szałwiowej w Poznaniu 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzciel i Jasieniec 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - "Kołobrzeg Zachód 
" dla obszaru pomiędzy ul. H.Sienkiewicza, ul. Wylotową, ul. Bursztynową i ul. Jasną 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulic Oporowska, Bitwy pod Kutnem i 
zacisze w Kutnie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Poznańskiej, Piotrowskiej oraz 
Szkolnej miasta Daszewice. 

Koncepcja zagospodarowania obszaru przy ul. Poznańskiej, ul. Wiosennej, ul. Leśnej i ul. 
Wierzbowej w gminie Mosina, obrębie Sasinowo 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu miasta Kłecka 



Kierunek i 
rok 

studiów 

Promotor Temat pracy - Kierunek - Gospodarka Przestrzenna, Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 

(GP4-DI, GP3-DI, GP4-ZI, GP3-ZI) 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Nieszawskiej i ul. Wiejskiej w Lipnie 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru w Elgiszewie 

 
 
 
Magdalena Szczepańska 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszarów w południowo-wschodniej części Pułtuska  

Koncepcja zagospodarowania „Wolnych Torów” w Poznaniu  

Koncepcja zagospodarowania Komarówki Podlaskiej w ramach odnowy wsi  

Koncepcja zagospodarowania terenów mieszkaniowych w Krosinku w gminie  

Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjno-mieszkaniowych w Siedlcach  

 
 
Bogusz Modrzewski 

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Bukowską, Europejską i Kąkolewską w 
Grodzisku Wielkopolskim 
Projekt zagospodarowania południowo-wschodnich terenów w Nowym Mieście nad Wartą 

Projekt zagospodarowania obszaru poprzemysłowego przy ulicy Starołęckiej     w Poznaniu 

Zagospodarowanie urbanistyczne obszaru Trójpola w Poznaniu 
Zagospodarowanie przestrzenne obszaru przy ulicy Kolejowej w Złotowie 
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Fryderyka Chopina w Szamotułach 

 

 

 

 

Kierunek – Geografia 

Studia pierwszego stopnia – licencjat 



  

Kierunek i rok 
studiów 

Promotor Temat pracy- Kierunek – Geografia, Studia pierwszego stopnia – licencja (G3-DL) 

 
G3-DL 
 

Emilia Bogacka Ocena funkcjonowania Parku Rataje w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

bezpieczeństwa 

Rozmieszczenie i ocena funkcjonowania infrastruktury sportowej w gminie miejskiej i wiejskiej 
Wągrowiec 

Radosław Bul Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta i gminy Opalenica 

Anna Tobolska Zmiany uprzemysłowienia gminy Września w latach 2000 – 2017  

Zmiany w strukturze gospodarczej gminy Komorniki w latach 2003-2017  

Zmiany Społeczne i demograficzne w gminie Oborniki w latach 2003 – 2017  
 


