
Propozycje tematów prac magisterskich na kier. Gospodarka Przestrzenna  

studia stacjonarne dla specjalizacji  

Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem 

na rok akademicki 2017-2018 

 

• Identyfikacja i porównanie struktur przestrzennych wybranych miast  
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: dr hab. inż. Klaudia Borowiak  
 

• Ocena zmian struktury krajobrazu wzdłuż wybranej infrastruktury liniowej  
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: dr hab inż. Klaudia Borowiak 
 

• Ocena realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w wybranych gminach powiatu … 
(do uzgodnienia ze studentem) 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: prof. dr hab. Janina Zbierska 
 

• Wycena wybranych usług ekosystemowych na przykładzie gmin… (do uzgodnienia 
ze studentem)  
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: prof. dr hab. Janina Zbierska 
 

• Możliwości rozwoju specjalistycznej turystyki wodnej w gminie... (do uzgodnienia 
ze studentem) 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Staniszewski 
 

• Wpływ sposobu zagospodarowania zlewni zbiornika ... (do uzgodnienia ze studentem) na 
jakość jego wód 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: dr hab. Agnieszka Ławniczak 
 

• Ocena wykorzystania roślinności jako osłony ekologicznej budynku 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: dr hab. Maria Drapikowska 
 

• Zmienność przestrzenna warunków termicznych  wybranej dzielnicy Poznania (do 
uzgodnienia ze studentem) z wykorzystaniem wyników pomiarów bezpośrednich i rejestracji 
termowizyjnej  
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  
Promotor: dr hab. Maria Drapikowska 
 

• Analiza wpływu ustawy o OZE z 2016 roku na lokalne gospodarowanie przestrzenią w 
kontekście rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce 
Katedra Meteorologii 
Promotor: dr hab. Jacek Leśny  



 
• Ocena potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wybranych gminach 

Wielkopolski (do uzgodnienia ze studentem) 
Katedra Meteorologii 
Promotor: dr hab. Jacek Leśny  

 
• Gospodarcze i przestrzenne aspekty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce w latach 

2017/2018 
Katedra Meteorologii 
Promotor: dr hab. Jacek Leśny  

 

• Ocena przydatność rolniczej gleb w powiecie …. –  
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji 
Promotor prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek 
 

• Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wybranym powiecie – 
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji 
Promotor prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek 
 

• Ocena stanu ochron gruntów rolnych i leśnych na przykładzie powiatu  -  
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji 
Promotor prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek 
 

• Wpływ odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na krajobraz gminy Sompolno –  
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji 
Promotor dr hab. inż. Krzysztof Otremba 
 

• Analiza zróżnicowania pokrywy glebowej  dla potrzeb wyznaczania obszarów rozwoju 
zabudowy w gminie…..(wybranej przez studenta) –  
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji 
Promotor dr inż. Michał Kozłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budownictwo i infrastruktura na obszarach wiejskich 

 
 

• Zmiany przebiegu potoku Bogdanka w Poznaniu na podstawie źródeł 
kartograficznych. 

 IBIG 
 Promotor prof. dr hab. inż. Bogdan J. Wosiewicz 
 
• Analiza przydatności terenu wybranej gminy pod kątem wyboru miejsca do lokalizacji 

budowy składowiska odpadów komunalnych  
 IBIG 
 Promotor Prof. dr hab. inż. Wojciech Tschuschke 
 
• Ocena wariantów zagospodarowania działki pod obiekt użyteczności publicznej z 

wykorzystaniem metody AHP 
 IBIG 
      Promotor dr inż. Krzysztof Górski 
 
• Ocena atrakcyjności krajobrazowej terenu wzdłuż drogi wodnej Wielkiej Pętli 

Wielkopolskiej na odcinku Warta-Kanał Bydgoski  
 IBIG 
      Promotor dr inż. Jacek Mądrawski 
 
• Instalacje wentylacji i klimatyzacji jako estetyczne elementy architektury 
 IBIG 
 Promotor dr inż. Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska 
 
• Analiza zagospodarowania działki z planową realizacją placówki opiekuńczo-

wychowawczej z wykorzystaniem metody AHP.  
 IBIG 
 Promotor Dr inż. Krzysztof Górski 
 
• Analiza zagospodarowanie działki pod budowę placu zabaw dla dzieci z 

wykorzystaniem programowania liniowego 
 IBIG 
 Promotor Dr inż. Krzysztof Górski 
 
• Rozwiązania materiałowe, funkcjonalne i estetyczne mebli miejskich w przestrzeni 

publicznej  
 IBIG 
 Promotor prof. dr hab. inż. Anna M. Grabiec 
 
• Wybrane zagadnienia trwałościowe i eksploatacyjne ekologicznych nawierzchni 

drogowych 
 IBIG 
 Promotor prof. dr hab. inż. Anna M. Grabiec 
 



•  Analiza możliwości zagospodarowania terenów zalewowych na przykładzie polderu 
Majdany  

 IBIG 
 Promotor dr inż. Ireneusz Laks 
 
• Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu na przykładzie 

Jeziora Maltańskiego  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Zbigniew Walczak 
• Zmiany zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu na przykładzie Parku 

Cytadela  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Zbigniew Walczak 
 
• Wykorzystanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w przestrzeni Poznania  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Zbigniew Walczak 
 
• Studium ewolucji zastosowań betonu w przestrzeni miejskiej w Polsce po roku 1990  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Daniel Zawal 
 
• Analiza schematów węzłów wodnych i ich wpływ na gospodarkę przestrzenną miast 

na przykładzie Poznania i Kalisza  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Ireneusz Laks 
 
• Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Czerwonak  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Zbigniew Walczak 
 
• Rozwój turystyki nad Zalewem Wiślanym 
 IBIG 
 Promotor dr inż. Katarzyna Stefaniak 
 
• Studium koncepcji rozbudowy składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Sławomir Gogolik 
 
• Ocena przydatności osadów poflotacyjnych do uszczelnień budowli ziemnych  
 IBIG 
 Promotor dr inż. Sławomir Gogolik 
 
• Walory i zagospodarowanie turystyczne  rzeki Warty na odcinku Wielkiej Pętli 

Wielkopolskiej 
 IBIG 
 Promotor dr inż. Jacek Mądrawski 



Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenach niezurbanizowanych 

 

 
• Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość 

nieruchomości.          
IMKŚiG                                     
Promotor: dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

• Opracowanie mapy atrakcyjności osiedleńczej wybranej gminy.                
IMKŚiG                                     
Promotor  dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

• Stan i perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie 
wybranej gminy.                  
IMKŚiG                                     
Promotor: dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

• Opracowanie koncepcji zalesień i zadrzewień wybranej gminy.               
IMKŚiG                                     
Promotor dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

• Planistyczne metody poprawy stosunków wodnych w gminie Drawno.                      
IMKŚiG                                     
Promotor dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

 

• Planistyczne metody poprawy stosunków wodnych w gminie Łubowo           
IMKŚiG                                     
Promotor: dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

 

• Ocena studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wybranych gmin w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
IMKŚiG                                     
Promotor prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska 

 

• Ocena studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wybranych gmin w zakresie obszarów na których wystąpienie powodzi jest 
prawdopodobne.                           
IMKŚiG                                     
Promotor prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska 

 



• Środowiskowe aspekty suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin wiejskich 
miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich.            
IMKŚiG                                     
Promotor: dr Karol Mrozik 

 

• Realizacja polityki przestrzennej w wybranych gminach wiejskich miejskich obszarów 
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich.                          
IMKŚiG                                     
Promotor dr Karol Mrozik 

 

• Ocena możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej do tworzenia 
map potencjału solarnego miast - na przykładzie miasta Poznania.                    
IMKŚiG                                     
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Sojka 

 

• Ocena możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej do tworzenia 
map potencjału solarnego miast - na przykładzie miasta Swarzędza.                     
IMKŚiG                                     
Promotor (dr hab. inż. Mariusz Sojka)  

 

• Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych wybranej gminy.                     
IMKŚiG                                     
Promotor: dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

• Ocena opłacalności inwestycji w określony segment rynku nieruchomości.      
IMKŚiG                                     
Promotor dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

• Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych. 
IMKŚiG                                     
Promotor: dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

• Wpływ występowania form ochrony przyrody na gospodarowanie przestrzenią w 
wybranej gminie na podstawie dokumentacji planistycznej.                                   
IMKŚiG                                     
Promotor dr hab. inż. Adam Zydroń 

 
 
 
 
 


