
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2020/2021 (obrona 2022) 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA STACJONARNE 

 

SPECJALIZACJA: ZINTEGROWANE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak 

1. Ocena stanu i możliwości rewitalizacji wybranego odcinka ulicy w mieście 

2. Ocena wpływu sieci drogowej na strukturę krajobrazu w wybranej gminie 

Promotor: Dr inż. Marta Lisiak-Zielińska 

3. Ocena jakości i struktury przestrzeni wybranych osiedli mieszkaniowych na terenie miasta 

Poznania 

Promotor: Dr inż. Jerzy Kupiec 

4. Analiza problemów przestrzennych związanych z ekspansją budynków inwentarskich i ferm 

wielkoprzemysłowych w Polsce i ocena ich wpływu na walory przestrzenne 

Promotor: Dr inż. Szymon Jusik 

5. Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego i krajobrazu wybranego miasta w okresie 

ostatnich 100 lat (temat własny studenta) 

Promotor: Dr inż. Krzysztof Achtenberg 

6. Koncepcja rozwoju terenów zieleni urządzonej gminy … (do ustalenia) 

Promotor: Prof. UPP dr hab. Anna Maria Grabiec 

7. Beton w architekturze parkowej - rozwiązania funkcjonalne i estetyczne 

Promotor: Dr hab. inż. Piotr Lewandowski 

8. Analiza, szanse i perspektywy rozwoju turystyki w gminie … (do wyboru przez studenta/kę) 

9. Rola i funkcje Rodzinnych Ogrodów Działkowych w przestrzeni miejskiej (do wyboru przez 

studenta/kę duże miasto poza Białymstokiem, Krakowem i Poznaniem w Polsce) 

Promotor: Krzysztof Górski 

10. Analiza zagospodarowania działki z przeznaczeniem na kemping z wykorzystaniem metody 

AHP 

Promotor: Dr inż. Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska 

11. Możliwości wykorzystania odpadów ze spalarni śmieci 

Promotor: Prof. UPP dr hab. Krzysztof Otremba 

12. Ocena stanu zielonej infrastruktury na terenach publicznych w mieście Koło (temat własny 

studenta) 

 

 



Promotor: Dr inż. Zbigniew Walczak 

13. Porównanie chmury punktów uzyskanych ze skaningu laserowego 3d oraz fotogrametrii na 

przykładzie wybranego obiektu (temat własny studenta)   

Promotor:  Dr hab Karol Mrozik 

14. Ocena jakości życia mieszkańców w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym 

15. Ocena jakości życia mieszkańców na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją 

16. Ocena jakości życia mieszkańców w miastach średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 

17. Ocena jakości życia w gminach wiejskich podlegających suburbanizacji 

Promotor:  Dr inż. Anna Zbierska 

18. Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego w województwie wielkopolskim 

19. Analiza presji urbanistycznej na obszary chronione w Wielkopolsce 

Promotor:  Dr hab. inż. Adam Zydroń 

20. Wpływ pandemii covid-19 na rynek obrotu nieruchomościami w Poznaniu 

21. Wpływ pandemii covid-19 na rynek wynajmu lokali mieszkalnych w Poznaniu 

22. Wpływ autostrady na wartość nieruchomości w pasie jej oddziaływania 

23. Analiza preferencji i oczekiwań nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych 

 

 

 


