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KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 
 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 

Lp. 
 

PROMOTOR 

 

 

TEMATYKA  PRAC  DYPLOMOWYCH 

1. dr hab. inż. arch. 

PIOTR ARLET, 

prof. ZUT 
Kierownik katedry 

 

 obiekty mieszkalne jedno- i kilkurodzinne, małe 

obiekty usług, handlu i turystyki w kontekście 

kulturowym, krajobrazowym i historycznym, w 

otoczeniu urbanistycznym i ruralistycznym; na nowo 

przepracowana tradycja architektoniczna regionu; 

2. dr hab. inż. arch. 

ROBERT BAREŁKOWSKI, 

prof. ZUT 

 projekty obiektów użyteczności publicznej – kultury: 

małe teatry, kina, sale widowiskowe, sale 

wielofunkcyjne, muzea, galerie, biblioteki, itp. 

 projekty obiektów użyteczności publicznej – sportu i 

rekreacji: sale sportowe, kompleksy basenowe, 

areny, centra sztuk walki, itp. 

 projekty obiektów użyteczności publicznej – 

edukacji i oświaty: przedszkola, szkoły, budynki 

wydziałowe, itp. 

 projekty obiektów użyteczności publicznej – 

sakralne: kościoły, klasztory, meczety, synagogi, 

świątynie innych wyznań (uwarunkowane dostępem 

do danych dot. definiowania przestrzeni sakralnej w 

danym wyznaniu), itp. 

 projekty małych hoteli, pensjonatów i obiektów 

turystycznych 

 projekty obiektów przemysłowych i magazynowych 

 projekty eksperymentalne 

 projekty interwencyjne – konstrukcje lekkie i 

infrastruktura dla obszarów objętych skutkami 

kataklizmów lub konfliktów, interwencje w obszary 

ochrony dziedzictwa kulturowego 

 projekty ważnych przestrzeni publicznych 

 uzgodniony z promotorem temat konkursowy 

zaadaptowany do zakresu wymaganego w zgodzie z 

regulaminem (wyłącznie osoby, które uzyskały 

wysokie oceny z innych przedmiotów prowadzonych 

w KPA w poprzedzających semestrach 

3. dr inż. arch. 

KATARZYNA 

KRASOWSKA 

 ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

 projektowanie zagospodarowania terenów i 

rewaloryzacja zespołów zabytkowych 
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 projektowanie architektoniczne w przestrzeni 

kulturowej 

 projektowanie obiektów użyteczności publicznej 

 transformacja obiektów poprzemysłowych i 

poportowych 

 rewitalizacja miast 

3. dr inż. arch. 

ARKADIUSZ POLEWKA 
 projekty obiektów mieszkalnych – w zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej 

 projekty obiektów użyteczności publicznej – kultury: 

muzea, galerie, biblioteki, pawilony tematyczne 

 projekty obiektów użyteczności publicznej – 

edukacji i oświaty: przedszkola, szkoły 

 projekty obiektów użyteczności publicznej – 

zamieszkania zbiorowego: hotele, pensjonaty 

 projekty obiektów tymczasowych – tematyczne 

pawilony temporalne 

 projekty przebudowy obiektów istniejących: 

mieszkalnych, użyteczności publicznej 

4. dr inż. arch. 

LESZEK ŚWIĄTEK 
 projekty obiektów użyteczności publicznej, obiektów 

infrastruktury turystycznej, usługowej, produkcyjnej 

z uwzględnieniem mobilności i zmienności funkcji 

oraz kreowania procesów zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego 

 projekty parków tematycznych 

 projektowanie procesów transformacji obszarów i 

obiektów post-industrialnych 

 projekty rewitalizacji kwartałów śródmiejskich oraz 

przekształceń osiedli mieszkaniowych 

 tematy studialne z zakresu ekologii habitatu oraz 

ekologii przemysłowej 

 projektowanie architektury cyberprzestrzeni, 

zdematerializowanych obiektów wirtualnych 

5. dr inż. arch. 

MARIUSZ TUSZYŃSKI 

 

 

 

 

 

 projektowanie zespołów mieszkaniowo-usługowych. 

 przebudowa i modernizacja osiedli mieszkaniowych 

(„blokowisk”). 

 projektowanie zespołów zabudowy i obiektów 

użyteczności publicznej. 

 projekty rewitalizacji istniejących obiektów lub 

fragmentów zabudowy śródmiejskiej z nowymi 

uzupełnieniami. 

 obiekty sportu, rekreacji i turystyki. 
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KATEDRA HISTORII I TEORII ARCHITEKTURY  
 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
KONSERWACJA ZABYTKÓW, REWALORYZACJA OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH 

 

OPIEKUN  NAUKOWY: 

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski 

 

PROMOTOR 
 

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH 

 

prof. dr hab. inż. arch.  

ZBIGNIEW PASZKOWSKI 
Kierownik katedry 

  

 

1. ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

2. projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja 

zespołów zabytkowych 

3. projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej 

4. projektowanie obiektów użyteczności publicznej 

5. transformacja obiektów poprzemysłowych i poportowych 

6. rewitalizacja miast 

dr hab. inż. arch.  

JOANNA ARLET, 

prof. ZUT 

 

1. ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

2. projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja 

zespołów zabytkowych 

3. projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej 

4.  projektowanie wnętrz 

dr hab. inż. arch.  

PIOTR FIUK, 

prof. ZUT 

 

1. ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

2. projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja 

zespołów zabytkowych 

3. projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej 

4. projektowanie wnętrz 

dr hab. inż. arch. 

KRYSTYNA 

JANUSZKIEWICZ, 

prof. ZUT 

 

1. architektura projektowana cyfrowo: 

obiekty użyteczności publicznej z nastawieniem na sport i 

rekreację 

2. projektowanie zintegrowane (architekt-konstruktor),  

zastosowanie cyfrowych narzędzi projektowania systemu 

CAD/CAE/CAM w procesie projektowym, druk 3D, pliki dla 

wytwórcy 

dr inż. arch.  

JAKUB GOŁĘBIEWSKI 

1. ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

2. projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja 

zespołów zabytkowych 

3. projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej 

4. projektowanie obiektów użyteczności publicznej 

5. transformacja obiektów poprzemysłowych i poportowych 

6. rewitalizacja miast 

7. projektowanie tymczasowych i mobilnych obiektów 

architektonicznych 

dr inż. arch.  

IZABELA KOZŁOWSKA 

1. ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

2. projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja 

zespołów zabytkowych 

3. projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej 

4. projektowanie wnętrz 
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dr inż. arch.  

MACIEJ PŁOTKOWIAK 

 

1. ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

2. projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja 

zespołów zabytkowych 

3. projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej 

dr inż. arch.  

HALINA RUTYNA 

1. ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych 

2. projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja 

zespołów zabytkowych 

3. projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej 

4. projektowanie wnętrz 

 

 

KATEDRA MIESZKALNICTWA I PODSTAW TECHNICZNO-

EKOLOGICZNYCH ARCHITEKTURY  

 
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 
 

Lp. 
 

PROMOTOR 

 

 

TEMATYKA  PRAC  DYPLOMOWYCH 

1. dr hab. inż. arch. 

MAREK WOŁOSZYN,  

prof. ZUT 

Kierownik katedry 

 

 projekty domów ekologicznych 

 projekty osiedli ekologicznych 

 projekty budynków użyteczności publicznej 

i architektury sakralnej 

 projekty rewitalizacji starej zabudowy 

z nowymi uzupełnieniami 

2. dr hab. inż. arch. 

GRZEGORZ WOJTKUN, 

prof. ZUT 

 zabudowa jednorodzinna 

 zabudowa uzupełniająca wielorodzinna  

mieszkalno-usługowa 

 budynki mieszkalno-usługowe w zespole zabudowy 

 punkty opieki nad dzieckiem 

 przedszkole 2-oddziałowe 

 budynki użyteczności publicznej małokubaturowe 

3. dr inż arch.  

PIOTR GRADZIŃSKI 
 Projekty małych obiektów użyteczności publicznej 

 Projekty małych domów mieszkalnych i osiedli 
ekologicznych 

 Projekty budynków mieszkalnych również w starej 
zabudowie z nowymi uzupełnieniami 

4. dr inż arch.  

KAROL KOWALSKI 

Projektowanie architektoniczne z uwzględnieniem 

cyfrowego modelowania parametrycznego – 

projektowanie zorientowane na skutki globalnej 

zmiany klimatu: 

 obiekty użyteczności publicznej, oraz zespoły 

urbanistyczne w tkance miejskiej (o mieszanej 

funkcji) 

 projekty obiektów eksperymentalnych z 

wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych 

modułów form-finding (RhinoVAULT), metod 

CFD oraz szybkiego prototypowania 
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KATEDRA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ, TEORII I 

METODOLOGII PROJEKTOWANIA 
 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 

 
 

Lp. 
 

PROMOTOR 

 

 

TEMATYKA  PRAC  DYPLOMOWYCH 

1. dr hab. inż. arch.  

KRZYSZTOF BIZIO, 

prof. ZUT 
Kierownik katedry 

Niewielkie obiekty użyteczności publicznej (kultura, 

usługi) 

 

2. dr hab. inż. arch.  

WOJCIECH BAL,  

prof. ZUT 

Obiekty usługowe dla potrzeb turystyki i wypoczynku: 

małe pensjonaty i motele, adaptacja architektury 

poprzemysłowej, systemowe budownictwo 

jednorodzinne, domy na wodzie, zabudowa podmiejska 
3. dr inż. arch.  

DOROTA JANISIO-

PAWŁOWSKA 

Obiekty kultu religijnego, kościół, kaplica 

kontemplacyjna wielowyznaniowa, centrum spotkań z 

kaplicą. 

Wielofunkcyjne małe obiekty wypoczynkowe na 

terenach podmiejskich np. agroturystyka, zajazd, 

centrum odnowy biologicznej, centrum szkoleniowe 
4. dr inż. arch.  

WOJCIECH PAWŁOWSKI 

Zastosowanie technologii BIM oraz VR przy obiektach 

użyteczności publicznej, obsługi ruchu turystycznego 

oraz o funkcji mieszkaniowej 
5. dr inż. arch.  

MIŁOSZ RACZYŃSKI 

Małe pensjonaty i domy z wynajmem lokali dla potrzeb 

wypoczynku i rekreacji w miejscowościach nadmorskich 

oraz rezydencje i domy jednorodzinne do 1000 m2. 
6. dr inż. arch.  

MAREK SIETNICKI 

Obiekty obsługi ruchu turystycznego oraz budynki 

rezydencjonalne i apartamentowe o powierzchni nie 

większej niż 500m² 
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 KATEDRA URBANISTYKI I PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 
 
 

 
 

 

 
Lp 

 

PROMOTOR  

 

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH 

1.  prof. dr hab. inż. arch.  

WALDEMAR MARZĘCKI 
Kierownik katedry 

 Studium i plan zespołu urbanistycznego  

 Projekt zabudowy w istniejącej strukturze 

urbanistycznej 

2. dr inż. hab. arch. 

KLARA CZYŃSKA,  

prof. ZUT 

 Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego w 

istniejącej strukturze 

 Projekt zespołu zabudowy wielorodzinnej i 

jednorodzinnej 

 Projekt kształtowania krajobrazu miejskiego 

3. dr hab. inż. arch.            

PAWEŁ RUBINOWICZ,  

prof. ZUT 

 

 Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego w 

istniejącej strukturze 

 Projekt zespołu zabudowy wielorodzinnej i 

jednorodzinnej 

 Projekt kształtowania krajobrazu miejskiego 

4. dr hab. inż. arch.           

ADAM ZWOLIŃSKI,  

prof. ZUT 

 Projekt architektoniczno-urbanistycznego zespołu 

wielofunkcyjnego 

 Rewitalizacja i transformacja przestrzeni publicznych 

 Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej z elementami 

    w skali architektonicznej 

5. dr inż. arch. 

ELŻBIETA  

CZEKIEL-ŚWITALSKA 

 Projekt zagospodarowania przestrzennego obszarów 

zurbanizowanych 

 Projekt zabudowy w istniejącej strukturze 

urbanistycznej 

6. dr inż. arch. 

OLGA GAZIŃSKA 
 Projekt zespołu architektoniczno-urbanistycznego w 

istniejącej strukturze 

 Projekt zespołu zabudowy wielorodzinnej i 

jednorodzinnej 

 Projekt kształtowania krajobrazu miejskiego 


