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obrona w roku akademickim 2018/2019 

 

 
Specjalizacja Budownictwo i infrastruktura na obszarach wiejskich „A” 

Kierownik specjalizacji: dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. nazdw. 

 

do wyboru: 

1. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa 

kontenerowego (promotor dr inż. Anna Szymczak-Graczyk) 

2. Wybrane zagadnienia trwałościowe i eksploatacyjne ekologicznych nawierzchni 

drogowych (promotor dr hab. inż. Anna M. Grabiec, prof. UPP) 

3. Wpływ przebudowy węzła wodnego Warty na zmianę krajobrazu Poznania (promotor 

Dr inż. Ireneusz Laks) 

4. Bulwary nadrzeczne jako wartościowy element krajobrazu miasta – przykład Śremu 

i Konina (promotor Dr inż. Ireneusz Laks) 

5. Studium koncepcji rozbudowy składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most 

(promotor Dr inż. Sławomir Gogolik) 

6. Wielokryterialna ocena lokalizacji osiedla mieszkaniowego (promotor Dr hab. inż. 

Zbigniew Sroka) 

7. Turystyka wodna i perspektywy jej rozwoju w gminie Drawsko w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim (promotor Dr hab. inż. Zbigniew Sroka) 

 

 

 tematy własne: 

 

1. Ocena wariantów koncepcyjnych zielonego dachu na istniejącym obiekcie użyteczności 

publicznej z wykorzystaniem wybranej wielokryterialnej analizy porównawczej 

(promotor dr inż. Krzysztof Górski) Zofia Rzepka 

2. Ocena wariantów koncepcyjnych zagospodarowania działki istniejącej hali 

widowiskowo-sportowej z wykorzystaniem wybranej wielokryterialnej analizy 

porównawczej (promotor dr inż. Krzysztof Górski) Magdalena Czeszel 



3. Ocena wariantów koncepcyjnych zagospodarowania działki pod przedsiębiorstwo 

agroturystyczne z wykorzystaniem metody AHP (promotor dr inż. Krzysztof Górski) 

Sylwia Andrzejewska 

4. Analiza możliwości wykorzystania istniejącego budynku i zagospodarowania terenu 

wokół Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich, na potrzeby turystyki i rekreacji.  

(promotor dr inż. Jacek Mądrawski) Aleksandra Przybył 

5. Analiza możliwości zmian sposobu zagospodarowania obszaru poprzemysłowego z 

wykorzystaniem metod optymalizacji wielokryterialnej (promotor dr inż.  Z. Walczak) 

Joanna Sobolewska 

6. Analiza wielokryterialna możliwość zmian sposobu zagospodarowania obszaru po 

byłym obiekcie sportowym (promotor dr inż.  Z. Walczak) Magdalena Topolińska 

7. Analiza dokładności modelu 3D obiektu inżynierskiego uzyskanego z wybranych 

programów fotogrametrycznych (promotor dr inż.  Z. Walczak) Klaudia Hlożek 

8. Analiza zagospodarowania osiedla na terenie powiatu Kolskiego z wykorzystaniem 

rozwiązań nowego urbanizmu (promotor dr inż. Anna Szymczak-Graczyk)  Aneta 

Szyburska 

9. Optymalizacja układu komunikacyjnego i funkcjonalności wybranych przestrzeni 

użyteczności publicznej w gminie Buk (promotor dr inż. D. Zawal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specjalizacja Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenach 

niezurbanizowanych „B” 

Kierownik specjalizacji: dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

do wyboru: 

1. Ocena oddziaływania istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną (na 

przykładzie miasta Poznań)   (promotor: dr hab. inż. Mariusz Sojka) 

2. Analiza nośników reklamowych w przestrzeni publicznej miasta (na przykładzie miasta 

Poznań)  (promotor: dr hab. inż. Mariusz Sojka) 

3. Analiza możliwości wykorzystania narzędzi GIS i cyfrowych baz danych 

przestrzennych do oceny potencjału solarnego miast (na przykładzie miasta Poznań) 

(promotor: dr hab. inż. Mariusz Sojka) 

4. Analiza możliwości wykorzystania  zobrazowań satelitarnych do detekcji procesu 

suburbanizacji (promotor: dr hab. inż. Mariusz Sojka) 

5. Ocena oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz (promotor dr inż. Rafał 

Wróżyński) 

6. Gospodarka wodna w gminach wiejskich podlegających suburbanizacji na przykładzie 

Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego  (promotor dr inż. Karol Mozik) 

7. Gospodarka wodna w gminach wiejskich podlegających suburbanizacji na przykładzie 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego  (promotor dr inż. Karol Mozik) 

8. Gospodarka wodna w gminach wiejskich podlegających suburbanizacji na przykładzie 

Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego  (promotor dr inż. Karol Mozik) 

9. Możliwości zagospodarowania wód opadowych na obszarze o zwartej zabudowie 

(promotor: dr hab. inż. Daniel Liberacki) 

 

tematy własne: 

1. Planistyczne metody poprawy stosunków wodnych w gminie Oborniki (promotor: dr 

hab. inż. Jolanta Kanclerz) Weronika Okońska 

2. Analiza zagospodarowania przestrzennego zlewni Jeziora Mogileńskiego i wskazanie 

rozwiązań przeciwdziałających skutkom podtopień (promotor: dr hab. inż. Jolanta 

Kanclerz) Joanna Zakan 

3. Analiza zagospodarowania przestrzeni przywodnej na przykładzie wybranego zbiornika 

wodnego (promotor: dr hab. inż. Jolanta Kanclerz) Izabela Cieśla 

4. Rewitalizacja jako forma rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Kórnik 



(promotor: dr hab. inż. Jolanta Kanclerz) Dominika Niechciałowska 

5. Ocena zmian krajobrazu miejskiego na przykładzie fragmentu ulicy J. H. Dąbrowskiego 

w Poznaniu (promotor: dr hab. inż. Klaudia Borowiak) Anna Karczewska 

6. Wpływ eksploatacji wybranych złóż kruszyw naturalnych na krajobraz w powiecie 

Aleksandrów Kujawski (promotor: dr hab. inż. Krzysztof Otremba) Agnieszka 

Niemczyk   

7. Wpływ obecnego i historycznego wydobycia kruszyw naturalnych na krajobraz gminy 

Swarzędz (promotor: dr hab. inż. Krzysztof Otremba) Agata Maksymowicz    

8. Wpływ eksploatacji surowców w gminie Środa Wielkopolska na krajobraz (promotor: 

dr hab. inż. Krzysztof Otremba) Monika Politowicz   

9. Realizacja polityki przestrzennej w gminie wiejskiej Dopiewo (promotor dr K. Mrozik) 

Angelika Śmiłowska 

10. Jakość życia mieszkańców w gminie wiejskiej Dopiewo (promotor dr K. Mrozik) 

Magdalena Waszczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specjalizacja Zintegrowane zarządzanie przestrzenią i nieruchomościami „E” 

Kierownik specjalizacji: dr hab. inż. Adam Zydroń 

do wyboru 

1. Zmiany terenów zabudowanych a rozwój sieci drogowej w miejscowości Komorniki 

od XIX wieku do chwili obecnej – promotor dr hab. inż. Michał Fiedler 

2. Zmiany terenów zabudowanych a rozwój sieci drogowej w miejscowości Plewiska od 

XIX wieku do chwili obecnej – promotor dr hab. inż. Michał Fiedler 

3. Zmiany terenów zabudowanych a rozwój sieci drogowej w miejscowości Wiry od XIX 

wieku do chwili obecnej - promotor dr hab. inż. Michał Fiedler 

4. Analiza wpływu lokalizacji cmentarzy na lokalny ruch drogowy w wybranych 

miejscowościach północnej części powiatu poznańskiego  

– promotor dr hab. inż. Michał Fiedler 

5. Możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej na przykładzie gminy Komorniki  – 

promotor dr hab. inż. Michał Fiedler 

6. Możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej na przykładzie gminy Dopiewo – promotor 

dr hab. inż. Michał Fiedler 

7. Możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnej na przykładzie gminy Stęszew – promotor dr 

hab. inż. Michał Fiedler 

8. Ocena dynamiki zmian zagospodarowania terenu w strefach buforowych wybranych 

obszarów cennych przyrodniczo w Wielkopolsce od czasów I poł. XX wieku – 

promotor dr inż. Anna Zbierska 

9. Ocena polityk przestrzennych wybranych gmin w Wielkopolsce, w kontekście 

prognozy zmian zagospodarowania terenu obszarów łączników ekologicznych – 

promotor dr inż. Anna Zbierska 

10. Ocena presji inwestycyjnej na tereny rolnicze w Wielkopolsce na przykładzie 

wybranych gmin województwa wielkopolskiego. – promotor dr inż. Anna Zbierska 

11. Wpływ czynników zewnętrznych na wybór potencjalnej lokalizacji nieruchomości 

mieszkaniowej – promotor dr inż. Anna Zbierska 

12. Rewitalizacja zabytkowych układów przestrzennych na przykładzie miasta... (do 

uzgodnienia ze studentem)  -promotor: dr hab. Maria Drapikowska, Katedra Ekologii i 

Ochrony Środowiska 



13. Skuteczność funkcjonowania stref buforowych jezior jako korytarzy ekologicznych 

promotor: dr hab. inż. Agnieszka E. Ławniczak-Malińska, prof. nadzw., Katedra 

Ekologii i Ochrony Środowiska  

14. Wpływ ferm wiatrowych na percepcję krajobrazu na terenie wybranej gminy 

promotor: dr hab. inż. Klaudia Borowiak, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska  

15. Gospodarcze i przestrzenne aspekty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce 

promotor: dr hab. Jacek Leśny, Katedra Meteorologii 

16. Rozwój energetyki odnawialnej i wpływ na lokalne gospodarowanie przestrzenią od 

wejścia w życie ustawy o OZE z 2016 roku promotor: dr hab. Jacek Leśny, Katedra 

Meteorologii 

17. System transportu publicznego w gminie lub powiecie - promotor dr Michał Beim 

18. Możliwości wykorzystania lekkiego transportu szynowego (np. tramwaj, kolej) do 

obsługi transportowej miasta i dzielnicy - promotor dr Michał Beim 

19. Funkcjonowanie i potencjał rozwoju ruchu rowerowego w gminie lub powiecie - 

promotor dr Michał Beim 

20. Shared space i inne formy odnowy przestrzeni ulicznych ulic śródmiejskich - 

promotor dr Michał Beim 

21. Uwarunkowania rewitalizacji dzielnicy/osiedla - promotor dr Michał Beim 

22. Możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych, pokolejowych itp. – 

promotor dr Michał Beim 

Dzielnice modelowe – ewaluacja możliwości wykorzystania najnowszych koncepcji 

urbanistycznych w rozwoju przestrzennym ośrodków miejskich, na potrzeby 

Mieszkania Plus promotor dr Michał Beim 

 

tematy własne 

1. Analiza rynku nieruchomości rolnych i leśnych powiatu poznańskiego w latach 2000-

2017 (promotor dr hab. inż. Adam Zydroń) Lidia Borowczyk 

2. Analiza rynku pierwotnego oraz wtórnego lokali mieszkaniowych na osiedlu Jeżyce w 

Poznaniu w latach 2007-2017 (promotor dr hab. inż. Adam Zydroń) Aneta Słowińska 

3. Wpływ procesu suburbanizacji na lokalny rynek nieruchomości na przykładzie gminy 

Tarnowo podgórne (promotor dr hab. inż. Adam Zydroń) Wiktoria Kasprzyk  

4. Rynek pierwotny i wtórny lokali mieszkalnych na osiedlu Rataje w Poznaniu w latach 

2007-2017 (promotor dr hab. inż. Adam Zydroń) Małgorzata Wachowiak 



5. Analiza zmian struktury użytkowania gruntów w gminie Nekla w latach 1935-2017 

(promotor dr inż. M. Kozłowski) Sandra Korcz 

6. Kolizje drogowe z udziałem zwierzyny leśnej w powiecie poznańskim w latach 2007-

20017 (promotor dr hab. inż. Adam Zydroń) Kazimierz Dropiewski 

7. Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na 

przykładzie gminy Środa Wielkopolska –promotor dr hab. inż. Adam Zydroń (promotor 

dr hab. inż. Adam Zydroń) Agata Iskra  

8. Ocena przyczyn powstawania konfliktów przestrzennych związanych z intensywnym 

chowem zwierząt – promotor: dr inż. Jerzy Kupiec (KEiOŚ) – Żaneta Brambor 

 


