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TEMATY PRAC MAGISTERSKICH 2021/2022 (obrona 2023) 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA STACJONARNE 

SPECJALIZACJA: PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NA TERENACH  

NIEZURBANIZOWANYCH (GRUPA B)  

prof. UPP dr hab. inż Tomasz Kałuża 

1. Analiza warunków zagospodarowania doliny Strumienia Junikowskiego. 

prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka 

2. Analiza zmian pokrycia terenu na podstawie wieloczasowych zobrazowań satelitarnych.  
3. Analiza kontrastów termicznych na terenie miasta Poznań na podstawie zobrazowań 

satelitarnych Landsat 8.  

dr hab. Karol Mrozik 

4. Ocena suburbanizacji w strefie oddziaływania Poznania z wykorzystaniem Urban Atlasu.  
5. Ocena jakości życia mieszkańców w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym.  

prof. UPP dr hab. inż. Daniel Liberacki 

6. Ocena różnych sposobów zagospodarowania wód opadowych w ramach posesji.  

prof. UPP dr hab. inż. Piotr Stachowski 

7. Planowanie przestrzenne działań retencyjnych na obszarze wschodniej Wielkopolski.  
8. Zbiorniki pokopalniane jako element odbudowy zasobów wodnych.  
9. Rekultywacja i zagospodarowanie pogórnicze na terenie powiatu tureckiego.  

prof. UPP dr hab. inż. Adam Zydroń 

10. Wpływ pandemii Covid 19 na funkcjonowanie rynku nieruchomości wybranej gminy.  
11. Wpływ układu komunikacyjnego na wartość nieruchomości wybranej gminy 

dr Michał Beim 

12. Projekt systemu transportu publicznego w gminie lub powiecie (student wybiera obszar).  
13. Przedłużenie linii tramwajowej lub kolei miejskiej (projekt, dostępność) (student wybiera 

obszar).  
14. Koncepcja dróg rowerowych w gminie lub powiecie (student wybiera obszar).  
15. Shared space i inne formy odnowy przestrzeni ulicznych ulic śródmiejskich (student wybiera 

obszar).  
16. Koncepcja rewitalizacji dzielnicy (student wybiera obszar).  
17. Koncepcje zagospodarowania terenów poprzemysłowych, pokolejowych itp. (student wybiera 

obszar).  
18. Dzielnice modelowe – koncepcje zagospodarowania dla nowych, zrównoważonych dzielnic np. 

na potrzeby Mieszkania Plus (student wybiera obszar).  

prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

19. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na wybranym obszarze miasta.  
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dr inż. Jerzy Kupiec  

20. Ocena dynamiki zmian na obszarach niezurbanizowanych na podstawie wybranych 
wskaźników rolno-środowiskowych w Polsce w aspekcie historycznym. 
 

SPECJALIZACJA: ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM (GRUPA C)   

prof. UPP dr hab. Marcin Spychała 

1. Koncepcja błękitno-zielonej infrastruktury dla wybranego obszaru. 

prof. UPP dr hab. inż Tomasz Kałuża 

2. Analiza wykorzystania retencyjnego doliny Strumienia Junikowskiego. 

prof. UPP dr hab. Maria Drapikowska 

3. Ocena zastosowania zielonych ścian jako zasłon ekologicznych na terenie miasta (do ustalenia). 

prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak 

4. Ocena przestrzennych zmian krajobrazu wzdłuż wybranych dróg gminy (do ustalenia). 

dr inż. Jerzy Kupiec  

5. Ocena dynamiki zmian presji na przestrzeń i środowisko ze strony rolnictwa w Polsce w 
aspekcie historycznym. 

6. Ocena możliwości wyznaczenia stref buforowych dla wód powierzchniowych oraz otulin 
obszarów NATURA 2000 w kontekście budowy ferm wielkoprzemysłowych w Polsce.  

dr inż. Marta Lisiak-Zielińska  

7. Murale w przestrzeni miasta Poznań i ich postrzeganie przez społeczeństwo. 
8. Ocena usług ekosystemowych wzdłuż transektów wiejsko-miejskich wybranych miast (do 

ustalenia). 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak-Malińska 

9. Wpływ rekreacyjnego zagospodarowania stref przybrzeżnych jezior na stan troficzny wód. 

prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski 

10. Możliwości rozwoju i poszerzenia oferty łowisk komercyjnych w Wielkopolsce. 

dr inż. Krzysztof Achtenberg 

11. Przyczyny i skutki zmian powierzchni jeziora (do ustalenia) na przestrzeni ostatniego stulecia. 
12. Waloryzacja i ocena krajobrazu gminy (do ustalenia). 

dr inż. Anna Zbierska 

13. Swoboda planistyczna wybranych gmin Wielkopolski a rozwój gospodarczy tych obszarów.  
14. Wpływ zmian przekształceń przestrzeni na jakość życia mieszkańców. 

dr inż. Anna Oliskiewicz-Krzywicka 

15. Analiza zmian przestrzennych w wybranej gminie w XX i XXI wieku. 

dr inż. Michał Kozłowski  
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16. Zmiany struktury użytkowania terenu na przestrzeni XX i XXI wieku w wybranej gminie.  

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

17. Zastosowanie brył platońskich w projektowaniu obiektów mieszkalnych. 

dr hab. inż. Ireneusz Laks 

18. Mały zbiornik retencyjny jako element krajobrazu wiejskiego na przykładzie Zbiornika 
„Kowalskie”. 

dr inż. Jacek Mądrawski 

19. Ocena atrakcyjności turystycznej odcinka wielkiej pętli wielkopolskiej od Konina do 
Inowrocławia. 

dr inż. Sławomir Gogolik 

20. Studium koncepcji rozbudowy składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most.  

dr hab. inż. Piotr Lewandowski 

21. Analiza, szanse i perspektywy rozwoju turystyki w gminie (do wyboru studenta). 
22. Rola i funkcje Rodzinnych Ogrodów Działkowych w przestrzeni miejskiej (dużego miasta np. 

Poznania, Warszawy, Łodzi – do wyboru studenta). 
23. Analiza infrastruktury turystycznej Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

prof. UPP dr hab. inż. Anna Maria Grabiec 

24. Rozwiązania przestrzenne, techniczne i materiałowe ścieżek rowerowych w 
różnych uwarunkowaniach ukształtowania terenu.  

dr inż. Zbigniew Walczak 

25. Integracja chmur punktów utworzonych z naziemnego skaningu laserowego TLS oraz 
fotogrametrii na przykładzie wybranego obiektu (temat własny studenta). 

prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof Otremba 

26. Analiza znaczenia terenów zieleni oraz wpływ na jakość życia mieszkańców Ostrowa 
Wielkopolskiego (temat własny studenta). 

27. Waloryzacja zagospodarowania oraz koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych miasta Pniewy 
(temat własny studenta). 

28. Ocena zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenach wiejskich gminy Szczytniki 
(temat własny studenta). 

 
 


