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Studia I stopnia inżynierskie 
 

Rok akademicki 2018/2019 

STUDIA STACJONARNE  
 

Kryteria kwalifikacji na Seminarium a) wybór studentów  
b) średnia ocen z zaliczonych trzech semestrów 
c) osiągnięcia naukowe: udział w pracach koła naukowego, konferencjach studenckich 
d) limit zgłoszeń (do 11 osób na seminarium udanego promotora) 

Miejsce przyjmowania zapisów Wskazanie wybranego Promotora poprzez Wirtualny Dziekanat, w terminie 15-19 maja 2018 r.  
Każdy student może wskazać do 3 nazwisk promotorów. 

LP.  Imię i nazwisko promotora Tytuł seminarium i zwięzły opis tematyki seminarium 

1. Prof. dr hab. inż. arch. 
Aleksander Noworól 

Rewitalizacja obszarów miejskich 

Rewitalizacja w kontekście polityki rozwoju lokalnego,  
Społeczne, gospodarcze, funkcjonalno-przestrzenne i techniczne aspekty obszarów zdegradowanych,  
Zarządzanie procesami rewitalizacji,  
Polityka władz samorządowych w relacji do potrzeb w sferze rewitalizacji obszarów miejskich,  
Opracowywanie programów i projektów przekształceń przestrzeni miejskiej w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

2. dr inż. Artur Hołuj Planowanie, projektowanie i zagospodarowanie przestrzeni, jego skutki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne 

Planowanie przestrzenne oraz jego skutki finansowe,  
Ekonomiczne i społeczne skutki gospodarowania przestrzenią oraz ochrony środowiska,  
Problematyka rozwoju trwałego i zrównoważonego, Procesy urban sprawl,  
Zarządzanie przestrzenne, Polityka władz samorządowych w zakresie: ładu przestrzennego, zagospodarowania przestrzeni oraz 
rozwoju lokalnego i regionalnego,  
Projektowanie przestrzeni publicznych oraz terenów zielonych.  
Projektowanie infrastruktury liniowej i punktowej.  
Rewitalizacja, renowacja, rekultywacja terenów zurbanizowanych oraz wiejskich  

3. dr inż. arch. Dorota Jopek Planowanie, projektowanie i zagospodarowanie przestrzeni  
 

Zagospodarowanie przestrzenne - Transformacja obszarów zurbanizowanych,  
Projektowanie przestrzeni publicznych oraz terenów zielonych,  
Rewitalizacja, renowacja, rekultywacja terenów zurbanizowanych,  
Projektowanie architektoniczno – urbanistyczne.  

4. dr inż. Agnieszka Petryk Inżynierskie podstawy gospodarki przestrzennej 

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, gazownicza,  

Gospodarka odpadami. 
 



5. dr Piotr Serafin Analiza i zagospodarowanie przestrzeni - konsekwencje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne  

Zmiany w rozwoju miast satelickich (np.: Wieliczki, Słomniki, Krzeszowice lub inne miasto) w strefie oddziaływania Krakowa,  
procesy urban sprawl, problemy kształtowania przestrzeni publicznych małych miejscowości,  
Rola systemów GIS w rozwoju gminy, powiatu. 
Zastosowanie narzędzi GIS w analizie przydatności terenu dla wybranych rodzajów inwestycji celu publicznego,  
Rewitalizacja, rekultywacja, projektowanie wybranych typów przestrzeni (np. zdegradowanych, publicznych, terenów 
zielonych, zurbanizowanych oraz wiejskich).  
Przemiany społeczno-gospodarcze wybranej jednostki samorządowej,  
Przestrzenne wymiary aktywności społeczeństwa (w różnych obszarach) wybranej gminy, powiatu, Znaczenie funduszy 
europejskich w rozwoju gminy, powiatu.  
Konsekwencje ekonomiczne współczesnych procesów demograficznych w regionie (województwie, powiecie, gminie) (np. 
zmiany w PN, migracje, starzenie się społeczeństwa),  
Rola turystyki w gospodarce regionu (województwa, powiatu, gminy), Rozwój wybranej formy turystyki w gminie. 

6. dr. inż. Magdalena Zdun Innowacyjność technologiczna i szacowanie nieruchomości w przestrzeni miejskiej 

Modele wyceny nieruchomości,  
Moda jako zmienna warunkująca wartość nieruchomości w przestrzeni miejskiej, 
Innowacje technologiczne w przestrzeni miejskiej, 
Dywersyfikacja regionalna innowacyjności. Dokumentacja geodezyjna jako źródło informacji o terenie. 

 
STUDIA NIESTACJONARNE 
 

Studia I stopnia inżynierskie 
 

Rok akademicki 2018/2019 

Kryteria kwalifikacji na Seminarium kolejność zgłoszeń (do 10 osób na seminarium udanego promotora) 

Miejsce przyjmowania zapisów Wskazanie wybranego Promotora poprzez Wirtualny Dziekanat, w terminie 15-19 maja 2018 r.  
 

1. dr inż. Paulina Śliz Inżynierskie podstawy gospodarki przestrzennej 

 Systemy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, gazownicza. 

2. dr. inż. Mateusz Ilba GIS w gospodarce przestrzennej 

 Zaawansowane analizy GIS w przestrzeni miejskiej, 
Wizualizacja 3D projektowanych inwestycji, 
Analizy GIS 3D w procesie planowania przestrzennego, 
Budowa oraz wykorzystanie baz danych obiektów przestrzennych. 

 


