
 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2020/2021 

Nr Temat Promotor Uwagi 

1. Ocena przestrzennej zmienności sezonowego 

przebiegu zieloności koron drzew 

wybranych drzewostanów sosnowych 

dr hab. inż. Marek Urbaniak 
 

2. Forest City nadzieją na przyszłość? Koncepcja 

ekologicznego miasta 

dr inż. Anna Szymczak-

Graczyk 
 

3. Analiza, szanse i perspektywy rozwoju turystyki w 

wybranej gminie 
dr hab. Piotr Lewandowski  

4. Rola i funkcje Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 

przestrzeni miejskiej wybranej aglomeracji 
dr hab. Piotr Lewandowski  

5. Analiza koncepcji urbanistyczno-architektonicznych rejonu 

Ostrowa Tumskiego w Poznaniu 
dr inż. Marta Szejnfeld  

6. Analiza kompozycji przestrzennej wybranego fragmentu 

miasta Poznania wraz z wytycznymi do projektu 

zagospodarowania 

dr inż. Marta Szejnfeld 
 

7. Analiza obszarów wykluczonych w strukturze 

przestrzennej Poznania jako zagadnienie strategii rozwoju 

miasta 

dr inż. Marta Szejnfeld 
 

8. Potrzeby i możliwości rozwoju sieci tras rowerowych na 

obszarze gminy Śrem 
dr inż. Zbigniew Walczak  

9. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy Dopiewo dr inż. Zbigniew Walczak  

10. Analiza zmian w krajobrazie gminy Pniewy w XX i XXI 

wieku 
dr hab. inż. Krzysztof Otremba  

11. Przestrzenna ocena zawartości węgla organicznego w 

uprawnych glebach Równiny Opalenickiej 
dr inż. Michał Kozłowski  

12. Analiza zmian w krajobrazie na przykładzie wybranej 

miejscowości na przełomie XX i XXI wieku 
dr Natalia Tatuśko-Krygier  

13. Ocena możliwości rewitalizacji wybranego odcinka ulicy   

w kontekście Ustawy Krajobrazowej 
prof. UPP Klaudia Borowiak  

14. Stan ochrony oraz analiza zagospodarowania terenów w 

otoczeniu dworów i pałaców na obszarze wybranej gminy  
prof. UPP Maria Drapikowska  

15. Stan ochrony oraz analiza zagospodarowania terenów w 

otoczeniu grodzisk średniowiecznych na obszarze 

wybranej gminy  

prof. UPP Maria Drapikowska 
 

16. Ocena gospodarstw rolnych w zakresie posiadanej 

infrastruktury w aspekcie rozpraszania zanieczyszczeń na 

obszarach wiejskich 

dr Jerzy Kupiec  

17. Ocena usług ekosystemowych wzdłuż transektów wiejsko-

miejskich wybranych miast 
dr inż. Marta Lisiak ** 

18. Czasowa i przestrzenna zmienność głębokości zwierciadła 

wody gruntowej na terenie rezerwatu przyrody "Bagno 

Kusowo" 

prof. UPP Bogdan Chojnicki 
 

19. Czasowa i przestrzenna zmienność wartości 

znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji 

NDVI  na terenie rezerwatu przyrody "Bagno Kusowo" 

prof. UPP Bogdan Chojnicki 
 

20. Wpływ struktury użytkowania gruntów w strefach 

przybrzeżnych jezior na ich stan hydromorfologiczny 

prof. UPP Agnieszka 

Ławniczak-Malińska 
 

21. Wpływ zmiany użytkowania gruntów w strefach 

buforowych na stan troficzny jezior 

prof. UPP Agnieszka 

Ławniczak-Malińska 
 



22. Analiza przestrzenna terenów zieleni w miejscowości 

uzdrowiskowej Przerzeczyn Zdrój 
dr inż. Magdalena Meller  

23. Analiza przestrzenna terenów zieleni w miejscowości 

uzdrowiskowej Busko Zdrój 
dr inż. Magdalena Meller  

24. Analiza przestrzenna terenów zieleni w miejscowości 

uzdrowiskowej Solec Zdrój 
dr inż. Magdalena Meller  

25. Wpływ realizacji projektów JESSICA na ład przestrzenny 

na przykładzie Poznania 
dr hab. Karol Mrozik ** 

26. Ocena ładu przestrzennego na obszarach realizacji 

projektów JESSICA w polskich miastach 
dr hab. Karol Mrozik ** 

27. Analiza zmian przestrzennych w wybranej gminie w XX i 

XXI wieku 

dr inż. Anna Oliskiewicz-

Krzywicka 
 

28. Analiza zmian wybranych elementów przestrzennych w 

wybranej jednostce administracji terenowej 

dr inż. Anna Oliskiewicz-

Krzywicka 
 

29. Analiza uwarunkowań urbanistycznych miejskiej wyspy 

ciepła na terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu 
prof. UPP Mariusz Sojka  

30. Analiza uwarunkowań oraz możliwości łagodzenia skutków 

miejskiej wyspy ciepła na terenie osiedla Wilda w 

Poznaniu 

prof. UPP Mariusz Sojka 
 

31. Od hałdy do parku - adaptacja terenów pogórniczych do 

funkcji rekreacyjnych 
dr hab. inż. Piotr Stachowski  

32. Zmiany struktury przestrzennej wybranej gminy na terenie 

pogórniczym 
dr hab. inż. Piotr Stachowski  

33. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne wybranej 

gminy na obszarze pogórniczym 
dr hab. inż. Piotr Stachowski  

34. Ocena zmian zagospodarowania terenu w strefach 

buforowych wybranych obszarów cennych 

przyrodniczo w Wielkopolsce od I poł. XX wieku 

dr inż. Anna Zbierska 

 

35. Swoboda planistyczna wybranych gmin w 

województwie wielkopolskim a rozwój gospodarczy 

tych obszarów 

dr inż. Anna Zbierska 

 

36. Tereny zieleni w przestrzeni miasta na przykładzie 

miasta Zgorzelec 
dr inż. Anna Zbierska 

 

37. Stan i perspektywy realizacji zalesień w województwie 

wielkopolskim 
dr hab. inż. Adam Zydroń ** 

38. Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej na rozwój społeczno 

- ekonomiczny regionu 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

39. Opracowanie mapy atrakcyjności inwestycyjnej wybranej 

gminy 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

40. Przyczyny i konsekwencje wyludniania się miasta 

Poznania 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

41. Wieloaspektowa waloryzacja Wielkopolskiego Parku 

Narodowego 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

42. Realizacja zapisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych w wybranym powiecie 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

43. Wpływ doboru lokalizacji wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych na zmiany planistyczne oraz rozwój 

otaczającej infrastruktury na przykładzie hipermarketów w 

wybranym mieście 

dr hab. inż. Adam Zydroń 

 

44. Analiza rynku pierwotnego oraz wtórnego lokali 

mieszkaniowych na wybranym osiedlu w Poznaniu 
dr hab. inż. Adam Zydroń  

45. Analiza polityki przestrzennej wybranej gminy dr hab. inż. Adam Zydroń  
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