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KAW / KATEDRA ARCHITEKTURY WNĘTRZ 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska  Adaptacja architektoniczna wnętrz zabytkowych, 

 Projektowanie wnętrz obiektów sakralnych wraz 

z ich bezpośrednim otoczeniem, 

 Projektowanie obiektów i przestrzeni 

wystawienniczych. 

KAWTIMP / KATEDRA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ TEORII I METODOLOGII 
PROJEKTOWANIA 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska  Kształtowanie przestrzeni publicznych 

dr inż. arch. Miłosz Raczyński Projektowanie i rewitalizacja przestrzeni miejskich: 

 projektowanie terenów zieleni przy obiektach 

użyteczności publicznej 

 projektowanie terenów zielonych w przestrzeni 

publicznej 

 projektowanie przestrzeni publicznej w zabudowie 

wielorodzinnej 

 rewitalizacja wnętrz kwartałów śródmiejskich 
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KPA / KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT  Projektowanie zagospodarowania przestrzeni 

wewnątrz zabudowy i na zewnątrz w duchu 

nadbałtyckiej architektury regionalnej 

dr inż. arch. Arkadiusz Polewka  Projekty wnętrz pawilonów wielofunkcyjnych wraz z 

otoczeniem 

 Projekty wnętrz mieszkalnych – dom w ogrodzie 

 Projekty wnętrz przedszkolnych wraz z otoczeniem 

 Projekty wnętrz bibliotecznych z funkcjami 

towarzyszącymi i zagospodarowaniem 

otoczenia 

KHITA / KATEDRA HISTORII I TEORII ARCHITEKTURY 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

Prof. dr hab. inż. arch. 

Zbigniew Paszkowski 
 Projektowanie wnętrz w obiektach zabytkowych 

(zabudowa czynszowa z XIX wieku)

 Projekt wnętrza domu jednorodzinnego

 Projekt wnętrz hotelowych (lobby, recepcja, 

restauracja, bar, klub nocny, pokój hotelowy)

 Projekt wnętrza biurowego (projekt systemu 

biurowego)

dr hab. inż. arch. 

Joanna Arlet, prof. ZUT 
 Projekt adaptacji pawilonu handlowo-usługowego 

wraz z projektem wnętrz i otoczenia 

 Projektowanie architektury wnętrz w obiektach 

mieszkalnych, usługowych i hotelowych 

dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT  Kreacja współczesnych rozwiązań architektury 

wnętrz

 Współczesna architektura wnętrz w zabytkowym 

kontekście

 Modernizacja historycznej zabudowy do nowych 

funkcji

dr inż. arch. Halina Rutyna  Projektowanie wnętrz we współczesnych budynkach 

mieszkalnych i rezydencjach 

 Projektowanie wnętrz we współczesnej 

architekturze sakralnej 

 Projektowanie wnętrz w obiektach handlowych, 

usługowych 

dr inż. arch. Izabela Kozłowska  Projektowanie architektury wnętrz w obiektach 

zabytkowych 

 „Zielona” architektura wnętrz 

 Projektowanie wnętrz według zasad recyklingu, 

upcyklingu, „Zero Waste” 

dr inż. arch. Jakub Gołębiewski  Projektowanie wnętrz w obiektach historycznych. 

 Projektowanie wnętrz w przestrzeniach 

postindustrialnych. Adaptacja zabudowy 

poprzemysłowej do nowych funkcji (lofty, obiekty 

użyteczności publicznej), projektowanie wnętrz 

w „stylu industrialnym” 

 Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej 
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S2 – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

KMIPTEA / KATEDRA MIESZKALNICTWA I PODSTAW TECHNICZNO – EKOLOGICZNYCH 
ARCHITEKTURY 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr inż. arch. Piotr Gradziński  Projektowanie wnętrz według zasad 
zrównoważonego rozwoju 

 Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej 
 Projektowanie wnętrz i otoczenia obiektów 

sakralnych 
 Projektowanie obiektów i przestrzeni 

wystawienniczych 
 
 
 

 

 

KAW / KATEDRA ARCHITEKTURY WNĘTRZ 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska  Zagadnienie autentyczności i historyczności w 

procesie adaptacji i modernizacji obiektów 

zabytkowych. 

KAWTIMP / KATEDRA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ TEORII I METODOLOGII 
PROJEKTOWANIA 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska- 

Podolska, prof. ZUT 

 projektowanie terenów przy obiektach oświaty 

(ogrody szkolne, różne rodzaje miejsc zabaw 

i formy placu zabaw, integracyjne podwórko 

szkolne, edible schoolyard itp.) 

 projektowanie terenów przy obiektach służby 

zdrowia oraz terenów zieleni w miejscowościach 

uzdrowiskowych (ogrody szpitalne, sensoryczne, 

parki zdrojowe, ogrody kuracyjne w uzdrowiskach i 

miejscowościach wypoczynkowych) 

 rewitalizacja wnętrz międzyblokowych i kwartałów 

śródmiejskich (ogrody społeczne, zielone podwórka 

itp.) 

 projektowanie i rewitalizacja przestrzeni 

publicznych oraz odnowa krajobrazu miejskiego 

(np. miasto kreatywne, miasto zielone, miasto 

zrównoważone) – kreacja przyjaznej przestrzeni 

miejskiej (place i skwery, parki miejskie, 

promenady itp.) 

dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska  Wnętrze obiektu użyteczności publicznej i obiektu 

zamieszkania zbiorowego np. hotelu pensjonatu, 

obiektu wypoczynku i rekreacji 

dr inż. arch. Miłosz Raczyński  Projektowanie terenów zieleni przy obiektach 

użyteczności publicznej 

 Projektowanie terenów zieleni przy obiektach 

rekreacyjno-wypoczynkowych 

 Projektowanie przestrzeni publicznej w zabudowie 

wielorodzinnej 

 Rewitalizacja wnętrz kwartałów śródmiejskich 
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KPA / KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT  Poszukiwanie nowoczesnego 

wyrazu tradycji regionalnej, zachodniopomorskiej 

lub basenu Morza Bałtyckiego w architekturze 

wnętrz i projektowaniu przestrzeni publicznej 

dr inż. arch. Arkadiusz Polewka  Projekty wnętrz powtarzalnych i modyfikowalnych 

punktów, typu „info-center” w zespołach zabudowy 

mieszkaniowej i osiedlach mieszkaniowych 

 Projekty obiektów tymczasowych zintegrowanych 

wraz z otoczeniem 

 Aranżacja przestrzeni publicznych 

KHITA / KATEDRA HISTORII I TEORII ARCHITEKTURY 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

Prof. dr hab. inż. arch. 

Zbigniew Paszkowski 
 Projektowanie wnętrz w obiektach zabytkowych 

(zabytki poindustrialne)

 Projekt wnętrza strefy publicznej centrum 

handlowego (sklepy firmowe, strefa relaksu, strefa 

dla dzieci itp.)

 Projekt strefy SPA (baseny, sauny, gabinety odnowy 

biologicznej)

dr hab. inż. arch. 

Joanna Arlet, prof. ZUT 
 Projektowanie wnętrz i otoczenia obiektów 

mieszkalnych, usługowych, hotelowych 

i gastronomicznych 

 Projektowanie przestrzeni publiczne 

dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT  Projekt adaptacji historycznych struktur 

architektonicznych i przekształcenia dawnych 

wnętrz

 Aranżacja i adaptacja starej zabudowy do nowych 
funkcji

dr inż. arch. Halina Rutyna  Adaptacja zabytkowych wnętrz do nowych funkcji 

w obiektach rezydencjonalnych, sakralnych, 

uzdrowiskowych, użyteczności publicznej, 

poprzemysłowych i militarnych 

 Projektowanie wnętrz usługowych ze szczególnym 

uwzględnieniem usług kultury (muzea, audytoria, 

sale wystawiennicze, kościoły, zespoły sakralne 

 Wnętrza współczesnych domów mieszkalnych i 

rezydencji 

dr inż. arch. Izabela Kozłowska  Projektowanie architektury wnętrz w obiektach 

zabytkowych 

 „Zielona” architektura wnętrz 
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dr inż. arch. Jakub Gołębiewski  Projektowanie wnętrz w obiektach historycznych 

 Projektowanie wnętrz w przestrzeniach 
postindustrialnych 

 Projektowanie obiektów mobilnych w przestrzeni 

oraz ich wnętrz 

 Projektowanie obiektów tymczasowych 

i tymczasowa aranżacja wnętrz 

 Projektowanie przestrzeni publicznych 

z uwzględnieniem zagadnień rewitalizacji 

i zrównoważonego rozwoju 

KMIPTEA / KATEDRA MIESZKALNICTWA I PODSTAW TECHNICZNO – EKOLOGICZNYCH 
ARCHITEKTURY 

PROMOTOR ZAKRES TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH 

dr inż. arch. Piotr Gradziński  Projektowanie wnętrz według zasad zrównoważonego 
rozwoju 

 Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej 

 Projektowanie wnętrz i otoczenia obiektów sakralnych 

 Projektowanie obiektów i przestrzeni wystawienniczych 

 


