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TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2021/2022 (obrona 2023) 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA STACJONARNE 

Promotor: dr inż. Marta Lisiak-Zielińska 

1. Koncepcja zwiększenia potencjału turystyczno-inwestycyjnego wybranego powiatu 
2. Koncepcja rozwoju turystyki konnej w wybranej gminie 

Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec 

3. Analiza czaso-przestrzenna zmian jakości wód w zlewniach wrażliwych oraz opracowanie 
koncepcyjne trendów rozwojowych stanu akwenów 

4. Analiza dostępności gruntów do nawożenia z uwzględnieniem akwenów i obszarów zmienno-
wilgotnych oraz obszarów Natura 2000 – opracowanie koncepcyjne dla Polski 

Promotor: prof. UPP dr hab. inż. Bogdan Chojnicki 

5. Oszacowanie możliwości obsadzenia powierzchni przydrożnych na wybranych drogach 
województwa Wielkopolskiego 

Promotor: dr inż. Szymon Jusik 

6. Ocena potencjału rekreacyjnego wybranego jeziora wraz z koncepcją rozwoju infrastruktury 

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Sroka 

7. Koncepcja wsi tematycznej dla wybranej miejscowości w Wielkopolsce 

Promotor: dr inż. Jacek Mądrawski 

8. Ogrodzenie posesji – znaczenie funkcjonalne i estetyczne 

Promotor: dr hab. inż. Piotr Lewandowski 

9. Koncepcja zagospodarowania fragmentów publicznej przestrzeni komunalnej na cele rekreacji 
ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów w ….. (do wyboru przez studenta) 

10. Koncepcja aktywizacji form turystyki i rekreacji uwarunkowanej obecnością wód 
powierzchniowych w gminie ….. (do wyboru przez studenta) 

Promotor: dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

11. Koncepcja zagospodarowania terenu wokół domu studenckiego 

Promotor: dr inż. Zbigniew Walczak 

12. Koncepcja rewitalizacji Parku w miejscowości … 
13. Koncepcja budowy strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości …. 

Promotor: dr inż. Sławomir Gogolik 

14. Koncepcja parkingu samochodowego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym  
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Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Tschuschke 

15. Koncepcja budowy klubu studenckiego na terenie kampusu UPP przy ulicy Piątkowskiej w 
Poznaniu w kontekście możliwości lokalizacji obiektu 

Promotor: dr hab. inż. Adam Zydroń  

16. Czynniki atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na obszarach podmiejskich Poznania 
17. Opracowanie mapy atrakcyjności osiedleńczej wybranej gminy  
18. Prognoza skutków finansowych opracowań planistycznych wybranej gminy powiatu 

poznańskiego 
19. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych wybranej gminy 
20. Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych wybranej gminy 

Promotor: dr hab. Karol Mrozik  

21. Ocena chłonności demograficznej wybranej gminy Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 
22. Ocena chłonności demograficznej wybranych obrębów geodezyjnych Poznańskiego Obszaru 

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

zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz 
24. Ocena dostępności terenów zieleni urządzonej na wybranych osiedlach Poznania lub gmin 

Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 
25. Ocena dostępności terenów zieleni urządzonej w wybranych gminach wiejskich podlegających 

suburbanizacji 
26. Koncepcja zagospodarowania terenu wokół domu studenckiego 

Promotor: dr Michał Beim 

27. Koncepcja systemu transportu publicznego w gminie lub powiecie 
28. Przedłużenie linii tramwajowej lub kolei miejskiej (projekt, dostępność) 
29. Koncepcja dróg rowerowych w gminie lub powiecie 
30. Shared space i inne formy odnowy przestrzeni ulicznych ulic śródmiejskich 
31. Koncepcja rewitalizacji dzielnicy (w świetle ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.)  
32. Koncepcje zagospodarowania terenów poprzemysłowych, pokolejowych, popocztowych itp.  
33. Dzielnice modelowe-koncepcje zagospodarowania przestrzennego dla nowych, 

zrównoważonych dzielnic np. na potrzeby Mieszkania Plus 

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

34. Projekt błękitno-zielonej infrastruktury w gospodarowaniu wodami opadowymi w wybranej 
przestrzeni miasta …..  

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

35. Waloryzacja i ocena krajobrazu wybranego odcinka doliny rzeki Bogdanki w kontekście 
planowanych działań renaturyzacyjnych 
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Promotor: dr inż. Michał Kozłowski  

36. Zmiany w krajobrazie wiejskim gminy….. na przestrzeni XX i XXI wielu 
37. Waloryzacja obszaru wiejskiego gminy…. dla potrzeb urbanizacji 

Promotor: dr inż. Paweł Dłużewski 

38. Zawartość węgla organicznego w glebach wybranych drzewostanów iglastych na gruntach 
porolnych 

Promotor: dr hab. inż. Michał Fiedler 

39. Zmiany układu sieci dróg w miejscowości Komorniki od XIX w 

Promotor: dr inż. Anna Oliskiewicz-Krzywicka 

40. Stan dworców PKP - mapa-przewodnik dla wybranego obszaru 
41. Zmiany osadnicze w XX i XXI wieku na podstawie materiałów kartograficznych na wybranym 

obszarze 

Promotor: dr inż. Anna Zbierska 

42. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zabudowy w gminie …  
43. Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego w mieście/ gminie ….  
44. Analiza rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście/gminie… 

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

45. Koncepcja rewitalizacji obszarów zdegradowanych wskutek działalności PAK KWB Adamów-
Zbiornik Koźmin Końcowy (temat własny studenta) 

46. Koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych działalności Mazovia S. A. w Tomaszowie 
Mazowieckim (temat własny studenta) 
 
 


