
TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2020/2021 (obrona 2022) 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA STACJONARNE 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża  

1. Retencja zbiornikowa w dolinie rzeki Bogdanki jako przykład retencji na terenach 
zurbanizowanych 

2. Koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego wybranego odcinka Strumienia Junikowskiego 
3. Wykorzystanie urządzeń wodnych zlokalizowanych w otoczeniu Rezerwatu Żurawiniec do 

zasilania torfowiska 

Promotor: dr inż. Maciej Pawlak 

4. Foresight gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nekla 

Promotor: prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak  

5. Koncepcja regeneracji terenów zieleni na obszarze wybranego miasta 
6. Koncepcja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego wybranego obszaru chronionego  

Promotor: dr inż. Marta Lisiak-Zielińska 

7. Koncepcja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego wybranej gminy  
8. Koncepcja zwiększenia potencjału turystyczno-inwestycyjnego wybranego powiatu  

Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec 

9. Analiza przestrzenna wybranych wskaźników rolno-środowiskowych w Polsce w różnych 
okresach historycznych 

10. Analiza bioróżnorodności roślin i zwierząt w wybranych gospodarstwach Polski 
11. Analiza masy wybranych organizmów zwierzęcych w porównaniu do masy zwierząt 

inwentarskich w ujęciu przestrzennym na terenie Polski 

Promotor: prof. UPP dr hab. Maria Drapikowska 

12. Zieleń miejska jako jeden z elementów tworzących ład przestrzenny w wybranej miejscowości  
13. Tereny zielone na wybranych obszarach zurbanizowanych 
14. Ocena walorów kulturowych oraz krajobrazowych gminy Borne Sulinowo (temat własny 

studenta)  

Promotor: dr inż. Krzysztof Achtenberg 

15. Stan zdrowotny zieleni miejskiej na podstawie wskaźników teledetekcyjnych  
16. Stan zachowania korytarzy ekologicznych w obrębie wybranego powiatu 
17. Zmiany sposobu użytkowania gruntów w zlewni wybranej rzeki w kontekście presji 

antropogenicznych  

 



Promotor: dr inż. Szymon Jusik 

18. Analiza funkcjonalno-przestrzenna wybranej gminy wraz z wytycznymi do aktualizacji SUiKZP  

Promotor: dr hab. inż. Piotr Lewandowski 

19. Rola i funkcje Rodzinnych Ogrodów Działkowych w przestrzeni miejskiej (do wyboru przez 
studenta/kę duże miasto poza Białymstokiem, Krakowem i Poznaniem w Polsce) 

20. Zagospodarowanie ogrodu przy wybranym obiekcie (szpitalu rehabilitacyjnym, szkole 
specjalnej, DPS-ie, ZOL-u itp.) na cele realizacji hortiterapii  

Promotor: dr inż. Krzysztof Górski 

21. Projekt koncepcyjny zagospodarowania działki z docelową realizacją pensjonatu lub motelu 
22. Projekt koncepcyjny zagospodarowania działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci i 

młodzieży 

Promotor: dr inż. Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska 

23. Gospodarowanie odpadami na przykładzie spalarni śmieci 

Promotor: prof. UPP dr hab inż. Anna Grabiec 

24. Koncepcja zagospodarowania trasy rowerowej biegnącej wzdłuż uregulowanej rzeki 
25. Koncepcja zagospodarowania skateparku 

Promotor: dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

26. Koncepcja projektowa wodnego placu zabaw 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke 

27. Koncepcja budowy klubu studenckiego na terenie kampusu UPP przy ulicy Piątkowskiej w 
Poznaniu 

Promotor: dr inż. Sławomir Gogolik 

28.   Projekt parkingu samochodowego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym 

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Sroka 

29. Koncepcja rewitalizacji cmentarza wiejskiego z wygaszonymi funkcjami 

Promotor: dr inż. Sławomir Gogolik 

30. Opracowanie koncepcji infrastruktury rowerowej na obszarze wybranej gminy 

Promotor: dr inż. Anna Zbierska 

31. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zabudowy w wybranej gminie 
32. Analiza dostępności do obiektów użyteczności publicznej w wybranym mieście/ wybranej 

gminie 



33. Analiza dostępności do terenów zieleni publicznej w wybranym mieście  
34. Koncepcja zagospodarowania zrównoważonego osiedla  

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Piotr Stachowski 

35. Projekt adaptacji terenów pogórniczych do funkcji rekreacyjnych 
36. Koncepcja zagospodarowania obszarów pogórniczych w wybranej gminie 

Promotor: dr inż. Michał Beim 

37. Rewitalizacja centrum Jarocina i jego zagospodarowanie przestrzenne w latach 2013-2022 
(temat własny studenta) 

Promotor: dr hab. Karol Mrozik (do wyboru max. 4 tematy z 6 zaproponowanych) 

38. Ocena chłonności demograficznej wybranej gminy Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego  
39. Ocena chłonności demograficznej wybranych obrębów geodezyjnych Poznańskiego Obszaru 

Metropolitalnego 
40. Potencjalny wpływ realizacji planowanego zbiornika małej retencji Laskownica na strukturę 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz 
41. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego otoczenia planowanego zbiornika małej retencji 

Laskownica (temat własny studenta) 
42. Ocena dostępności terenów zieleni urządzonej na wybranych osiedlach Poznania (temat 

własny studenta) 
43. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu w miejscowości Raszków 

(temat własny studenta) 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

44. Projekt błękitno-zielonej infrastruktury w gospodarowaniu wodami opadowymi w wybranym 
mieście 

45. Koncepcja zagospodarowania wód opadów atmosferycznych w wybranej przestrzeni miasta 
46. Zasoby wodne w gospodarce przestrzennej gminy Trzciel jako element podnoszący 

atrakcyjność krajobrazu (temat własny studenta) 
47. Analiza uwarunkowań fizjograficznych gminy Lubasz pod katem zabudowy (temat własny 

studenta) 

Promotor: dr hab. inż. Adam Zydroń (do wyboru max. 4 tematy z 8 zaproponowanych) 

48. Wpływ zielonej infrastruktury na wartość ekonomiczną nieruchomości na przykładzie 
wybranej gminy 

49. Czynniki atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na obszarach podmiejskich Poznania 
50. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranej gminy 
51. Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie wybranej gminy 
52. Opracowanie mapy atrakcyjności osiedleńczej wybranej gminy 
53. Opracowanie koncepcji zalesień na przykładzie wybranej gminy powiatu poznańskiego 
54. Stan i perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranej 

gminy 



55. Prognoza skutków finansowych opracowań planistycznych wybranej gminy powiatu 
poznańskiego 

Promotor: dr inż. Joanna Jaskuła 

56. Wykorzystanie narzędzi GIS do wspomagania działań z zakresu planowania błękitnej 
infrastruktury na terenie miasta Konin 

Promotor: dr inż. Paweł Dłużewski 

57. Koncepcja rewitalizacji terenów zabytkowych w miejscowości Owińska (temat własny 
studenta) 

Promotor: dr inż. Michał Kozłowski 

58. Ocena zmian w krajobrazie gminy Ostrów Wielkopolski na przełomie XX i XXI wielu (temat 
własny studenta) 

59. Projekt rewitalizacji funkcjonalno-przestrzennego obszaru Placu Wolności we Włocławku 
(temat własny studenta) 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba  

60. Koncepcja rewitalizacji terenów pofolwarcznych w Marchwaczu (temat własny studenta) 
61. Rewitalizacja terenu ogrodu dendrologicznego w Gorzowie Wielkopolskim (temat własny 

studenta) 
62. Koncepcja rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Pniewach (temat własny studenta) 

Promotor: dr inż. Natalia Tatuśko-Krygier 

63. Koncepcja rewitalizacji zespołu pałacowo-dworskiego w gminie Zagórów (temat własny 
studenta) 

64. Koncepcja rewitalizacji zabudowań dworskich w Młodzikowie (temat własny studenta) 
65. Koncepcja rewitalizacji terenów kolejowych w Koźminie Wielkopolskim (temat własny 

studenta) 

Promotor: dr inż. Magdalena Meller 

66. Analiza przestrzenna terenów zieleni w miejscowości uzdrowiskowej Ciechocinek od XIX wieku 
(temat własny studenta) 

67. Analiza przestrzenna zmian terenów zieleni w miejscowości uzdrowiskowej Gołdap od XIX 
wieku (temat własny studenta) 

68. Analiza przestrzenna zmian terenów zieleni w miejscowości uzdrowiskowej Świnoujście od XIX 
wieku (temat własny studenta) 

69. Analiza przestrzenna zmian terenów zieleni w miejscowości uzdrowiskowej Kamień Pomorski 
od XIX wieku (temat własny studenta) 

 
 
 


