
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2019-2020 

Nr Temat Promotor Student 

1 
Odnowa przestrzeni publicznej w śródmieściu 

Drezdenka w świetle idei Shared Space 
dr Michał Beim ** 

2 
Analiza i przekształcenia systemu transportu w 

Łukowie w świetle idei zrównoważonego rozwoju 
dr Michał Beim ** 

3 
Optymalizacja i integracja transportu publicznego 

w powiecie obornickim 
dr Michał Beim ** 

4 
Analiza i odnowa przestrzeni publicznej gminy 

Główna 
dr Michał Beim ** 

5 
Identyfikacja efektów przestrzennych w ocenie 
potencjału i atrakcyjności inwestycyjnej gmin 

województwa wielkopolskiego 

dr Romana Głowicka-
Wołoszyn ** 

6 
Analiza koncepcji zabudowy strefy kulturalno-

rekreacyjnej w miejscowości Buszów 
dr inż. Jacek Mądrawski ** 

7 
Ocena zmian w krajobrazie Niziny Ciechocińskiej 

wywołanych rozwojem miasta Ciechocinek 
dr hab. inż. Krzysztof Otremba ** 

8 
Wpływ odwodnienia KWB Bełchatów na ilość i 

jakość wód Widawki 
dr hab. inż. Krzysztof Otremba ** 

9 
Zmiany w krajobrazie gminy Kazimierz Biskupi 

wywołane eksploatacją węgla brunatnego 
dr hab. inż. Krzysztof Otremba ** 

10 
Analiza zmian krajobrazu gminy Grodziec na 

przestrzeni XX i XXI wieku 
dr hab. inż. Krzysztof Otremba ** 

11 
Przyczyny i konsekwencje wyludniania się 

miasta Poznania 
dr hab. inż. Adam Zydroń ** 

12 
Opracowanie mapy atrakcyjności inwestycyjnej 

gminy Kórnik 
dr hab. inż. Adam Zydroń ** 

13 
Wpływ Wałbrzyskiej specjalnej strefy 

ekonomicznej podstrefy Września na rozwój 
społeczno-ekonomiczny regiou 

dr hab. inż. Adam Zydroń  

14 
Stan i perspektywy realizacji zalesień w 

województwie wielkopolskim 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

15 
Wieloaspektowa waloryzacja Wielkopolskiego 

Parku Narodowego 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

16 
Analiza wybranych składowych krajobrazu 

terenów pogórniczych 
dr inż. Natalia Tatuśko ** 

17 
Porównanie jakości wybranych modeli 3D ze 

skaningu laserowego oraz Dense Stereo 
Matchingu 

dr inż. Zbigniew Walczak ** 

18 
Maly zbiornik retencyjny jako element krajobrazu 

wiejskiego na przykładzie zbiornika Kowalskie 
dr hab. inż. Ireneusz Laks  

19 

Ocena wariantów koncepcyjnych rewitalizacji 
zagospodarowania istniejącego parku miejskiego 

z wykorzystaniem wybranej wielokryterialnej 
analizy porównawczej 

dr inż. Krzysztof Górski  

20 

Analiza wariantów koncepcyjnych 
zagospodarowania działki pod obiekt hotelarski 

za pomocą wybranej metody wspomagania 
decyzji 

dr inż. Krzysztof Górski 

 

21 

Ocena wariantów koncepcyjnych rewitalizacji 
zagospodarowania działki z istniejącym 

kampusem akademickim za pomocą dwóch 
wybranych metod wspomagania decyzji 

dr inż. Krzysztof Górski  
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22 
Ocena atrakcyjności turystycznej odcinka wielkiej 

pętli wielkopolskiej od Konina do Inowrocławia 
dr inż. Jacek Mądrawski  

23 

Analiza występowania barier architektoniczno-
przestrzennych dla osób starszych i z 

niepełnosprawnością ruchową na terenie 
wybranych dworców kolejowych wraz z 

koncepcjami ich usunięcia 

dr inż. Daniel Zawal  

24 
Studium koncepcji rozbudowy składowiska 

odpadów poflotacyjnych Żelazny Most 
dr inż. Sławomir Gogolik  

25 
Budynek biurowy jako kontynuacja tożsamości 

miejsca 
dr inż. Arch. Roman Pilch  

26 
Analiza, szanse i perspektywy rozwoju turystyki 

w wybranej gminie 
dr hab. inż. Piotr Lewandowski  

27 
Rola i funkcje Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

w przestrzeni miejskiej dużego miasta 
dr hab. inż. Piotr Lewandowski  

28 
Analiza infrastruktury turystycznej Wielkiej Pętli 

Wielkopolski 
dr hab. inż. Piotr Lewandowski  

29 
Identyfikacja i porównanie struktur 
przestrzennych wybranych miast 

dr hab. Klaudia Borowiak  

30 
Ocena wpływu sieci drogowej na strukturę 

krajobrazu wybranej gminy 
dr hab. Klaudia Borowiak  

31 
Ocena zastosowania zielonych ścian jako 

przegród ekologicznych 
dr hab. Maria Drapikowska  

32 
Wycena usług ekosystemowych zielonej 

infrastruktury wybranego parku z 
wykorzystaniem modelu i-Tree Eco 

dr Szymon Jusik  

33 
Wycena usług ekosystemowych wybranej rzeki 

wraz z doliną 
dr Szymon Jusik  

34 
Ocena zmian przestrzenno-strukturalnych  w 

wytypowanych obszarach niezurbanizowanych 
dr Jerzy Kupiec ** 

35 
Ocena wdrażania zasad zrównoważonego 
rozwoju na podstawie gminy Czerwonak 

dr Jerzy Kupiec ** 

36 
Analiza zagospodarowania przestrzeni 

publicznych na obszarach wiejskich położonych 
w gminie miejski-wiejskiej Buk 

dr Jerzy Kupiec ** 

37 
Jakość życia mieszkańców w gminach wiejskich 

podlegających suburbanizacji na przykładzie 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 

dr inż. Karol Mrozik  

38 
Ocena ładu przestrzennego w wybranych 

projektach  JESSICA realizowanych w polskich 
miastach 

dr inż. Karol Mrozik 
 

39 
Gospodarka wodna w gminach wiejskich 

podlegających suburbanizacji na przykładzie 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 

dr inż. Karol Mrozik  

40 
Gospodarka wodna w gminach wiejskich 

podlegających suburbanizacji na przykładzie 
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego 

dr inż. Karol Mrozik  

41 
Wpływ realizacji miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na stosunki 
wodne terenu wybranej gminy 

dr hab. inż. Jolanta Kanclerz  

42 
Zagospodarowanie terenów zagrożonych 

powodziami w wybranym mieście 
dr hab. inż. Jolanta Kanclerz  

43 
Zagospodarowanie wybranych terenów 

zagrożonych ekstremalnymi warunkami wodnymi 
prof. dr hab. inż. Sadżide 

Murat-Błażejewska 
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