
Tematyka prac inżynierskich 2019-2020 

 

Dr inż. Przemysław Ciesiółka 

1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru 

2. Koncepcja rewitalizacji wybranego obszaru 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru 

 

Dr inż. Bogusz Modrzewski 

 

1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu.... 

2. rewitalizacja przestrzenna terenu....  

3. kształtowanie przestrzeni publicznych na przykładzie......  

4. projekt zagospodarowania osiedla zabudowy wielorodzinnej  

5. dowolne tematy po akceptacji promotora 

 

 

Dr inż. K. Sikorska-Podyma: 

Tematy ogólne: 

1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu… (osiedle mieszkaniowe – jedno, 

wielo, jedno i wielorodzinne z towarzyszącymi usługami i terenami zielonymi, tereny 

rekreacyjno-sportowe z obiektami kubaturowymi, zakłady przemysłowe, etc.) 

2. Koncepcja rewitalizacji przestrzennej terenu… (tereny poprzemysłowe, powojskowe, 

pokolejowe, poportowe, śródmiejskie, nieużytki) 

Tematy szczegółowe: 

1. Koncepcja rewitalizacji obszarów pokolejowych przy ul. Głogowskiej/Kolejowej w 

Poznaniu 

2. Koncepcja rewitalizacji Starej Rzeźni w Poznaniu 

3. Koncepcja rewitalizacji Starej Gazowni w Poznaniu 

4. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego północnej części Ostrowa Tumskiego 

w Poznaniu 

5. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów ROD przy ul. Hetmańskiej w 

Poznaniu 

6. Alternatywa dla zagospodarowania obszaru galerii handlowej „Posnania” wraz z 

obszarem Łacina w Poznaniu 

Dowolne tematy (projekty koncepcyjne zagospodarowania przestrzennego) po akceptacji 

promotora. 



Prof. UAM dr hab. Sylwia Staszewska 

 

• koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu....  

• rewitalizacja przestrzenna terenu....  

• kształtowanie przestrzeni publicznych na przykładzie......  

• kształtowanie terenów zieleni..... (parków, bulwarów, terenów rekreacyjnych...)  

• projekt zagospodarowania osiedla zabudowy wielorodzinnej  

• projekt zagospodarowania terenu pod funkcje turystyczne...  

• dowolne tematy po akceptacji promotora 

 

Dr inż. Magdalena Szczepańska 

Proponowania tematyka prac inżynierskich i przykładowe tematy: 

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 obszarów wiejskich 

Studium i wytyczne do kształtowania krajobrazu kulturowego wsi/gminy X 

Rola zasobów krajobrazu kulturowego w procesie odnowy wsi i rozwoju obszarów wiejskich 

– studium przypadku 

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  

3. Planowanie i projektowanie terenów zieleni 

Struktura terenów zieleni a jakość życia mieszkańców 

Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury miasta X 

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 „Slow city” a jakość przestrzeni życia mieszkańców  

Pomiędzy miastem a wsią - idea „miasta-ogrodu”  

Rolnictwo miejskie w procesie rewitalizacji  

 

Zakres przestrzenny może dotyczyć wsi, miasta, gminy, powiatu lub województwa. 

Propozycja tematów może ulec modyfikacji w ramach w/w zagadnień, stosownie do 

propozycji studentów zaakceptowanych przez promotora. 

 

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. 

 

 

 

 


