
TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA II ST.  ROK AKADEMICKI 2020/2021

l.p. TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (polski) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (angielski)

1
Rola architektury w procesie integracji 
międzypokoleniowej na przykładzie Nyhavna w 
Trondheim, Norwegia.

The role of architecture in the process of 
intergenerational integration based on the example 
of Nyhavna in Trondheim, Norway.

2

Opieka psychiatryczna w Polsce. Wpływ 
architektury na ludzi - inny wymiar szpitala. Dzienny 
pobyt pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Mental healthcare in Poland. Influence of 
architecture on people – another dimension of the 
hospital. Daily stay of patients with mental 
disorders.

3

Architektura jako odpowiedź na problemy 
cywilizacyjne jednostki związane ze stresem. Leśny 
ośrodek wypoczynkowo-relaksacyjny, 
zaprojektowany w duchu biophilic design.

Architecture as a response to an individual's 
problems related to stress. A forest rest and 
relaxation resort, designed in the spirit of biophilic 
design.

4
Współczesne obiekty turystyki zdrowotnej jako 
odpowiedź na pandemię COVID-19. Eko-kurort w 
Mechelinkach.

Contemporary health tourism facilities as a 
response to the COVID-19 pandemic. Eco-resort in 
Mechelinki.

5

Problematyka występowania depresji wśród 
młodzieży. Projekt ośrodka leczenia zaburzeń 
psychicznych dla dzieci i młodzieży z kompleksem 
sportowo-rekreacyjnym w Gdańsku

The issue of depression among adolescents. 
Project of a mental disorders treatment center for 
children and adolescents with a sports and 
recreation complex in Gdansk

6

Z przeszłości w przyszłość. Centrum astronomiczne 
śladami Jaćwingów. Rewitalizacja terenu kopalni 
odkrywkowej na terenie miasta i gminy Suwałki

From the past to the future. Astronomical center in 
the footsteps of the Yotvingians. Revitalization of 
the open-cast mine area in the city and commune 
of Suwałki

8

Architektura jako odpowiedź na potrzeby i jakość 
życia starzejącego się społeczeństwa.
Wielofunkcyjny zespół architektoniczny dla 
seniorów w Gdańsku.

Architecture as an answer to the needs and quality 
of life of an aging society.
Multifunctional architectural complex for the elderly 
people in Gdańsk.

9

Rola architektury w procesie leczenia i rehabilitacji 
pacjentów chorych na nowotwory. Ośrodek 
uzdrowiskowy dla dzieci po leczeniu onkologicznym 
w Supraślu

The role of architecture in the treatment and 
rehabilitation of cancer patients. Health resort for 
children after oncological treatment in Supraśl

10
 "Architektura parametryczna. Kompleks 
rekreacyjno-sportowy, Polanka Redłowska"

Parametric architecture. Polanka Redłowska - 
recreation and sports complex

Katedra: Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

10
 "Architektura parametryczna. Kompleks 
rekreacyjno-sportowy, Polanka Redłowska"

Parametric architecture. Polanka Redłowska - 
recreation and sports complex

11
ELODEA City
Pływające miasto przyszłości 

ELODEA City
Floating city of the future

12 Centrum medytacji i snu Centre for nap and meditation.

13

Nauczanie zdalne podczas pandemii
COVID-19, jako początek zmian 
w edukacji szkolnej oraz architekturze
szkół podstawowych.

Changes in education 
and the architecture of primary school
as a result of remote learning
during the COVID-19 pandemic.

14
Architektura metodą walki ze smogiem. Projekt willi 
w Zakopanem.

Architecture as a method of fighting smog. The 
project of a villa in Zakopane.

15
Autonomiczny obiekt związany z wodą w 
odpowiedzi na zagrożenia wynikające z globalnego 
ocieplenia klimatu

Autonomous water-related facility in response to 
global warming threats

16
Muzeum Wodne jako propozycja wsparcia ruchu 
turystycznego historycznego miasta Malborka.

The Water Museum as a proposal to support the 
tourist movement of the historic town of Malbork.

17
Centrum edukacji ekologicznej. Kształtowanie 
świadomości ekologicznej, świadome kształtowanie 
architektury.

Ecological education centre. Shaping ecological 
awareness, conscious shaping of architecture.

18
Partycypacja społeczna w planowaniu 
przestrzennym na przykładzie Polanki Redłowskiej.

Social participation in spatial planning on the 
example of the Polanka Redłowska.

19

Problem funkcjonalności obiektu wielofunkcyjnego i 
integracja z istniejącą częścią śródmieścia. 
Muzeum z funkcjami towarzyszącymi na obszarze 
Młodego Miasta w Gdańsku

Problematics of functionality mixed-use building 
and it's integration with the other part of the 
downtown. Museum with associated functions in the 
area of Young City in Gdańsk.

20
Schronienie dla ofiar przemocy w kontekście 
terapeutycznej roli architektury.

Shelter for victims of domestic violence and 
therapeutic potential of architecture.

21
Rozwój obszarów nadwodnych miasta za pomocą 
połączenia funkcji rekreacyjnej i kulturowej na 
przykładzie osiedla Dąbie w Szczecinie.

Development of the city's waterside areas by 
combining recreational and cultural functions on the 
example of Dąbie estate in Szczecin.

22
Dom Opieki Społecznej jako miejsce integracji 
społecznej osób somatycznie i intelektualnie 
chorych

Nursing Home as a place of social integration of 
somatically and intellectually ill people



23

Rola zmysłów w odczuwaniu architektury. 
Multisensoryczne podejście do projektowania 
przestrzeni dostępnych na podstawie Centrum 
Spotkań w Rzeszowie.

The role of the senses in experiencing architecture. 
A multisensory approach to designing accessible 
spaces based on the Meeting Center in Rzeszów.

24
Architektura zintegrowana z krajobrazem. Rozwój 
turystyki rowerowej na Islandii.

Architecture integrated with the landscape. 
Development of cycling tourism in Iceland.

25
Nowoczesna architektura w kontekście 
historycznym miejsca - na podstawie projektu 
hotelu przy ul. Głównej i Wałowej w Malborku.

Modern architecture in the historical context of the 
place - based on the project of the hotel at Główna 
and Wałowa Street in Malbork.

26
Ekstremalne sporty wodne w centralnej Polsce. 
Centrum sportów wodnych na Jeziorze 
Chełmżyńskim

Extreme water sports in central Poland. Water 
sports center on Chełmżyńskie Lake

27
Świadomi przyszłości - Centrum edukacji 
ekologicznej Aware of the future - Ecological Education Center

28
Kształtowanie pasa nadmorskiego w małych 
miejscowościach. Ośrodek wypoczynkowy w 
Osłoninie.

Shaping the seaside space in small towns. Resort 
in Osłonino.

29
Osada nad Chociną - dziedzictwo kulturowe i 
potencjał produkcyjny subregionu Kaszub 
Południowych

Osada on the Chocina river - cultural heritage and 
production potential of the Southern Kashubia 
subregion

30

Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne jako 
narzędzie likwidowania barier komunikacyjnych 
wwnątrz dzielnicy. Nowa przestrzeń publiczna placu 
tergowego w Gdyni Orłowie.

Functional and spatial transformations as a tool for 
eliminating communication barriers inside the 
district. New public space of the market square in 
Gdynia Orłowo.

31
Centrum integracji międzi pokoleniowej. - ośrodek 
osiedlowe nad zbiornikiem Madalińskiego w 
Gdańsku

Center for intergenerational integration - a housing 
estate center by the Madaliński reservoir in 
Gdańsk.

32

Architektura jako katalizator pupularyzacji 
choreoterapii i rozwoju sopockich artystów. Nowe 
oblicze Teatru na Plaży i Zatoki Sztuki w Sopocie.

Architecture as a catalyst for popularizing 
choreotherapy and the development of Sopot 
artists. The new face of the Beach Theater and 
Zatoka Sztuki in Sopot.

33

Integracja architektury uzdrowiskowej z naturą. 
Projekt ośrodka terapeutyczno-rekreacyjnego w 
pasie nadmorskim nad jeziorem Kopań.

Integration of health resort architecture with nature.
Therapeutic and Recreation Center in the coastal 
zone by the Lake Kopań

34

Kompleksowe Centrum Opiekuńcze dla dzieci w 
Gdańsku-Zaspie. Architektura sprzyjająca 
rozwojowi i poczuciu bezpieczeńsywa dzieci 
doświadczonych traumą.

Multifunctional Care Center for kids in Gdańsk- 
Zaspa

35

Wpływ architektury na dobrostan psychiczny 
człowieka - rola kształtowania przestrzeni w terapii 
na podstawie wielofunkcyjnego centrum zdrowia 
psychicznego w Teleśnicy Sannej.

Mental Health Center in Teleśnica Sanna, province 
podkarpackie

36 Wpływ architektury na zmiany klimatyczne The effect of arcitecture on climat change

37
Wplyw środowiska miejsca pracy studentów 
architektury na ich kreatywność. Laboratorium 
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Laboratory of the faculty of Architecture- Gdańsk 
Uniwersity of Technology

38
Jakość życia w mieście na początku XXI wieku.
Projekt ośrodka sportu i rekreacji w Gdyni.

The quality of life in the city at the beginning of the 
21st century.
Sports and Recreation Center in Gdynia

39
Architektura na styku lądu i wody.
Koncepcja ośrodka sportów wodnych w Rewie.

Coastal Zone Architecture. Water Sports Center in 
Rewa

40
Rola przestrzeni architektonicznej w procesie 
terapii. Projekt ośrodka leczenia Zespołu Stresu 
Pourazowego w Lubiatowie.

The role of architectural space in the therapy 
process. Project of a posttraumatic stress disorder 
treatment center in Lubiatowo.

41

Wpływ architektury rekreacyjnej na rozwój 
niewielkich miejscowości, w kontekście krajobrazu 
chronionego. Projekt obiektu wielofunkcyjnego w 
Samociążku.

The impact of a recreation architecture on small 
cities' development in protected landscape. The 
project of multifunctional building in Samociążek.

42

Zagospodarowanie strefy brzegowej jezior na 
potrzeby żeglarstwa sportowego. Projekt 
żeglarskiego ośrodka rekreacyjno-sportowego z 
funkcją konstrukcyjno-sportową w Tałtach.

Development of the lakes' shore zone for the 
purposes of sailing sports . Project of the sailing 
recreation and sports center with a construction and 
sports function in Tałty.

43
Integracja form ochrony lokalnej fauny. Ośrodek 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt z Centrum 
Edukacyjnym

Integration of forms of local fauna protection. 
Wildlife Rehabilitation Center with Educational 
Center

44
Budowanie atmosfery relaksu i wyciszenia na 
przykładzie obiektu Wellness&Spa

Building an atmosphere of relaxation and tranquility 
on the example of a Wellness & Spa facility



45

Prezerwacjonizm  jako ważne podejście w 
kształtowaniu współczesnych przestrzeni 
nadwodnych. Projekt fragmentu frontu wodnego 
Malborka

Preservationism as a quality attitude in shaping 
water-related environments. Sustainable and 
resilient waterfront development in Malbork

46
Poza transhumanizm – architektura jako nośnik 
wyciszenia i odbudowy powiazań z żywiołami. 
Miejsce wyciszenia nad Zalewem Solińskim

Beyond transhumanism – architecture as a tool to 
link humans with elemental qualities of nature

47
Architecture as a response to climate change –  a 
complex in Wrzeszcz as a laboratory of a resilient 
city

Architektura jako odpowiedź na zmiany klimatu - 
zespół zabudowy we Wrzeszczu jako laboratorium 
rozwiązań miasta odpornego

48

Odnawialne źródła energii jako alternatywa 
względem budowy elektrowni atomowych – 
adaptacja ruin elektrowni w Żarnowcu na ośrodek 
edukacyjno – laboratoryjny

Renewable energy sources as an alternative to the 
construction of nuclear power plants - an adaptation 
of the ruins of the power plant in Żarnowiec into an 
educational and laboratory centre

l.p. TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (polski) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (angielski)

1
Inkubator aktywności społecznej jako przedmiot 
procesu rewitalizacji dzielnic historycznych

Incubator of social activity as a subject of the 
revitalization process historical districts

2
Architektura wobec problemów społecznych. 
Schronienie dla kobiet dotkniętych przemocą 
domową.

Architecture in the face of social problems. Shelter 
for women affected by domestic violence.

3
Związek między człowiekiem a architekturą. 
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Rumii

The connection between humans and 
architecture. Social Inclusive District Center in 
Rumia   

4
Ekologiczne budownictwo wielorodzinne, w 
odpowiedzi na narastające problemy klimatyczne.

Ecological multi-family housing in response to 
growing climate problems.

5

Nowa rola dworców kolejowych w tkance miasta. 
Funkcje towarzyszące
jako element rewitalizacji architektonicznej 
obiektów dworcowych na przykładzie dworca w 
Aleksandrowie Kujawskim.

The new role of railway stations in the city tissue. 
Companion functions as an element of the 
architectural revitalization of railway station facilities 
on the example of the St. Aleksandrów Kujawski.

Problematyka współpracy zespołów konferencyjno-
sportowych oraz ich lokalizacji. Koncepcja centrum 
kongresowego, przy jednoczesnej rozbudowie 

Cooperation of conference and sports teams and 
their locations. The concept of the congress center 
with the simultaneous expansion of the sports 

Katedra:  Katedra Architektury  Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

6 kongresowego, przy jednoczesnej rozbudowie 
zaplecza sportowego terenów otaczających Halę 
Olivia w Gdańsku, jako odpowiedź na optymalne 
zarządzanie obiektów o funkcjach łączonych.

with the simultaneous expansion of the sports 
facilities in the area of the Olivia Sport's hall in 
Gdańsk as an answer to the optimum management 
of combined facilities.

7
Architektura jako narzędzie sprzyjające integracji 
pokoleń. Projekt zespołu dom seniora-przedszkole 
w Kwidzynie

Architecture as a tool conducive to the integration 
of generations. The project of the retirement home-
kindergarten in Kwidzyn 

8
W zgodzie z naturą. Zabudowa mieszkaniowa XXI 
wieku

In harmony with nature. Housing building in XXI 
century

9

Rewitalizacja poprzez kulturę: funkcja kultury w 
procesie rewitalizacji. "Park Dzwiękowy" na 
terenach dawnych Zakładów Mięsnych w Gdańsku / 
Gdańskiej Rzeźni Miejskiej.

Cultural revitalization: The role of culture in the 
revitalisation of degraded areas. 'Sound Park' in the 
former meat processing plant in Gdańsk.

10

Wykorzystanie geotermii na przestrzeni lat z 
wyszczególnieniem kąpielisk geotermalnych oraz 
wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko 
Islandii

Use of geothermal energy over the years, detailing 
geothermal bathing areas and the economic, social 
and environmental impacts of Iceland

11
Koncepcja „Projekt do demontażu” w architekturze 
drewnianej 

“Design for Disassembly" concept in timber 
architecture 

12

Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie 
spajające przestrzeń miejską. Gdynia Dworzec 
Wzgórze Świętego Maksymiliana

Transportation hup as a tool for connecting urban 
space. Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana Station

13
Miasta kurczące się. Strategia rewitalizacji miasta 
Łodzi w odpowiedzi na problem wyludniania się. 

Shrinking cities.  Revitalization strategy of the city 
of Łódź in the response to the problem of 
depopulaiton. 

14

Tożsamość miejsca w procesie regeneracji terenów 
poportowych - nowe oblicze Waterfrontu Molo 
Królewskiego w brytyjskim mieście Southampton.

Place identity in the urban regeneration of post-
harbour areas - the new face of the Royal Pier 
Waterfront in Southampton, UK.

15
Wpływ złozonej historii miejsca na kształtowanie 
nowoczesnej przestrzeni publicznej miasta. Largo 
di Torre Argentina w Rzymie

The influence of a complex history of space for 
shaping the modern public space of the city. Largo 
di Torre Argentina in Rome

16
Problematyka izolacji przestrzennej osób The issue of spatial isolation of the homeless

16
Problematyka izolacji przestrzennej osób 
bezdomnych

The issue of spatial isolation of the homeless



17

Adaptacja modernistycznej zabudowy 
mieszkaniowej na osiedle senioralne jako 
odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne.

Adaptation of a modernist housing development to 
a senior housing estate as a response to the 
ongoing demographic changes.

18
Alternatywne formy zamieszkiwania na przykładzie 
Colivingu

Alternative forms of habitation on the example of 
coliving

19

Ośrodek Spotkań Ekumenicznych we wsi 
Toczłowo, Gmina Grajewo.
Problemy urbanistyczno-architektoniczne obiektów 
dedykowanych dialogowi międzywyznaniowemu.

Ecumenical Meeting Center in the village of 
Toczłowo, municipality of Grajewo. Urban-
architectural problems of objects dedicated to 
interfaith dialogue.

20

Od jednostki przez strukturę do społeczności. 
Tworzenie zrównoważonych siedzib ludzkich 
zgodnie z zasadami permakultury.

From the individual through structure to community. 
Creating sustainable human settlements in 
accordance with the principles of permaculture.

21

Naukowo-wydobywczy habitat na księżycu.
Problemy funkcjonalno-przestrzenne oraz 
techniczne obiektów pracy i zamieszkania w 
rejonach o ekstremalnych warunkach 
klimatycznych.

A science-exploration habitat on the moon. 
Functional-spatial and technical problems of 
objects of work and residence in regions of extreme 
climatic conditions.

22

Centrum Kultury Kaszubskiej nad jeziorem 
Klasztornym w Kartuzach.
Problemy funkcjonalno-przestrzenne architektury 
wywodzącej się z kultury regionu.

Kashubian Culture Centre at the Klasztorny Lake in 
Kartuzy. Functional-spatial problems of architecture 
derived from the region's culture.

23
Funkcjonalne i przestrzenne aspekty projektowania 
obiektów psychiatrii dziecięcej.

Functional and spatial aspects of designing child 
psychiatry objects

24
Projekt centrum rekreacyjno-sportowego z funkcją 
hotelową nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

Design of a recreation and sports center with a 
hotel function at the Zemborzycki Reservoir in 
Lublin 

25
Historyczne dziedzictwo styku miasta i wody. Nowa 
przestrzeń publiczna Wyspy Spichrzów w Elblągu.

Historical heritage of of city and water contact. New 
public space of the Granary Island  in Elbląg.

26
Projekt obiektu wielofunkcyjnego, jako element 
zszywający przestrzeń miejską.

Design of a multifunctional facility as an element 
sewing together the urban space.

28
Bauhaus 2021. Współczesna wizja szkoły Bauhausu w Dessau.Bauhaus 2021. A contemporary vision of the 

Bauhaus school in Dessau. 
Zmiana formy jako czynnik zmienności funkcji Change of form as a factor of function variability. An 

29

Zmiana formy jako czynnik zmienności funkcji 
Próba odnalezienia kompromisu pomiędzy 
zmieniającym się światem, a zmiennością 
architektury obiektów użyteczności publicznej.

Change of form as a factor of function variability. An 
attempt to find a compromise between the changing 
world and the volatility of the architecture of public 
facilities

30

31

32

33

34

35

36

37
Rewitalizacja dworców kolejowych na przykładzie 
Lublina

Revitalization of railway stations on the example of 
Lublin 

38
Problem niechcianego powojennego dziedzictwa 
architektonicznego w Europie.

The problem of unwanted post II World War 
architectural heritage in Europe.

39 Ekologia ruin. The ecology of ruins.

40

Rewitalizacja terenów post-industrialnych Zakładu 
Naprawczego Taboru Kolejowego i Miejskiego, jako 
impuls do rewitalizacji urbanistycznej dzielnicy 
Gdańska- Przeróbki. 

Transformation of the post-industrial area of - 
Railway and City Rolling Stock Repair Plants - old 
Railway Rolling Stock Repair, as an impulse for the 
urban revitalization of Przerobka district in Gdansk, 
Poland.

41

Jak architektura może kształtować procesy twórcze: 
Wpływ architektury na pożądaną aktywność mózgu 
w danej przestrzeni. Centrum Jogi Vale de Moses.

How architecture can shape creative processes: 
The influence of architecture on the desired brain 
activity in a given space. Vale de Moses Yoga 
Center. 

Strzyża - a multi-functional zone of professional 
activity inspired by the idea of working in a 
coworking space 

Baza Gdańskiego Klubu Żeglarskiego w Jelitkowie- 
rewitalizacja strefy nadmorskiej.

The base of the Gdańsk Sailing Club in Jelitkowo - 
revitalization of the seaside zone. 

Architektura w obliczu zanikania więzi społecznych. 
Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Las 
Palmas de Gran Canaria na Centrum Aktywności 

Architecture in the face of the disappearance of 
social bonds. Revitalization of a post- industrial site 
in Las Palmas de Gran Canaria as a Center for Architektura parametryczna w budynkach organów 

ścigania, projekt Prokuratury Regionalnej w 
Gdańsku.

Parametric architecture in law enforcement 
authorities buildings. Project of the Regional 
Prosecutor's Office in Gdańsk

Dworzec jako miejsce węzłowe w mieście -  
rewitalizacja istniejącej tkanki na przykładzie 
Grudziądza.

The railway station as a node in the city - 
revitalization of the existing tissue on the example 
of Grudziadz.

Architektura promująca sztukę współczesną.  
Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku

Architecture promoting Contemporary Art.. 
Contemporary Art. Museum In Gdańsk

Ośrodek społeczno edukacyjny w strukturze wioski 
dziecięcej w Gdańsku

A social and educational center in the structure of a 
children's village in Gdańsk 

Strzyża - wielkofunkcyjna strefa zawodowej 
aktywności inspirowana ideą pracy w przestrzeni 
coworkingowej

Center. 



42
Projektowanie regeneracyjne w architekturze. 
Metodologia, strategie i zastosowanie. Heraklion na 
Krecie. 

 Regenerative Design in Architecture. Methodology, 
Strategies and Application. Heraklion in Crete.

l.p. TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (polski) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (angielski)

1
Adaptacja modernistycznej kotłowni w Gdyni Convertion of the modernistic heating plant in 

Gdynia
2 Rewaloryzacja Starego Miasta w Nidzicy Urban renewal of the Old Town in Nidzica

3 Restauracja dworu w Kamieńcu Restoration of the manor house in Kamieniec

4 Adaptacja hali stoczniowych w Gdańsku Convertion of the shipyard halls in Gdansk

5
Architektura a świadomość dziedzictwa 
kulturowego. Adaptacja browaru w Myślęcinku na 
Centrum Zabytku.

Architecture and awareness of cultural heritage. 
Adaptation of the brewery in Myślęcinek into The 
Monument Centre.

6
Adaptacja dawnego klasztoru w Nowogrodźcu. Adaptation of the former monastery in 

Nowogrodziec.

7
Wartość architektury z II połowy XX wieku. 
Adaptacja pawilonu LOTu na Targu Węglowym w 
Gdańsku

The value of architecture from the second half of 
the 20th century. Adaptation of the LOT pavilion at 
Targ Węglowy in Gdańsk

8
Architektura tymczasowa - architektura trwała. 
Ośrodek dla uchodźców w Jemenie

Temporary Architecture - Permanent Architecture. 
Yemen refugee center

9
Historyczna konstrukcja betonowa. Adaptacja 
dawnej fabryki na centrum pomocy dla 
bezdomnych.

Adaptation of a former factory into a help center for 
the homeless.

10
Na styku miasta i morza. Rewaloryzacja Nabrzeża 
Angielskiego wraz z adaptacją gdyńskich chłodni 
rybnych

At the junction of the city and the sea. 
Revalorization of the English Quay along with the 
adaptation of Gdynia fish cold stores

12
"Centrum pamięci i kultury żydowskiej wraz z 
projektem zagospodarowania dawnego cmentarza 
żydowskiego w Gdańsku".

"The project of the Jewish center of memory and 
culture, with the project of development of former 
Jewish cemetery in Gdańsk".

L.p. TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (polski) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (angielski)

1

Przywracanie funkcji miejskich na obszarach 
składowisk popiołów jako szczególny przykład 
przekształceń terenów poprzemysłowych. 

Restoring urban functions in the areas of ash 
dumps as a special example of the transformation 
of post-industrial areas. The concept of a park 

Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Katedra Projektowania Środowiskowego

1 przekształceń terenów poprzemysłowych. 
Koncepcja założenia parkowego z funkcjami 
towarzyszącymi na obszarze dawnego Jeziora 
Zaspa w Gdańsku 

of post-industrial areas. The concept of a park 
layout with accompanying functions in the area of 
the former Lake Zaspa in Gdańsk 

2
Problem ciągłości dziedzictwa architektonicznego 
na przykładzie dolnośląskiej wsi Miłkowo

Continuity of architectural heritage on the example 
of Miłkowo village in Lower Silesia

3
Architektura zmysłów: ośrodek dla osób z 
dysfunkcją wzroku w Sopocie

Architecture of senses: center for visually impaired 
people in Sopot

4
Architektura społecznie zaangażowana. Dom kobiet 
w Senegalu

Socially engaged architecture. Woman's house in 
Senegal

5
Zapewnienie podstawowego schronienia: 
tymczasowa architektura interwencyjna. Mosul - 
miejska strefa reintegracji 

Providing basic shelter: temporary intervention 
architecture. Mosul - city reintegration zone

6
Wpływ podnoszenia się poziomu wód na 
współczesną architekturę. Stacja badawcza na 
terenach zalewowych

The impact of rising water levels on contemporary 
architecture - Scientific and research station on 
wetlands

7
Schronisko dla zwierząt z ośrodkiem animaloterapii Animal shelter with an Animals therapy center.

8
Architektura a technologia. Drewniany biurowy 
budynek wysoki

Architecture and wood technology. The wooden-
constraction skyscraper.

9
Małe osiedle mieszkaniowe w Olsztynie. Próba 
rozwiązania problemu dostępności

Small housing estate in Olsztyn. Attempt to solve a 
problem of the availability.

10
Architektura kojąca stres akademicki. Projekt 
ośrodka wyciszenia na terenie kampusu 
Politechniki Gdańskiej

Architecture soothing academic stress. Design of a 
contemplation center on the campus of the Gdańsk 
University of Technology

11
Odbiór architektury za pomocą zmysłów jako 
czynnik wpływający na jej użytkownika. Projekt 
ośrodka regeneracji i wyciszenia

The perception of architecture by means of the 
senses as a factor influencing its user: the 
regeneration and calm center

12
Architektura w środowisku chronionych obszarów. 
Projekt muzeum na Półwyspie Helskim. 

Architecture in the environment of protected areas. 
Museum project on the Hel Peninsula.

13
Model zamieszkiwania w warunkach zagrożenia 
epidemicznego. Modułowy ośrodek kwarantanny w 
Gdańsku

Model of living during epidemic threat. Modular 
quarantine center in Gdańsk

14
Kształtowanie wyborów konsumenckich, a ochrona 
środowiska. Projekt centrum etycznego handlu i 
rękodzieła

Creating consumers choices in context of protecting 
environment.  Ethical trade and crafts center

rękodzieła



15
Znaczenie druku 3D w łagodzeniu kryzysu 
mieszkaniowego. Osiedle socjalne w technologii 
druku 3D

Role of 3D printing in mitigation the housing crisis. 
Social housing in 3D printing technology 

16
Modele spędzania czasu pozaszkolnego 
współczesnych nastolatków. Młodzieżowe centrum 
czasu wolnego

Models of contemporary teenagers' leisure time 
spending. Youth leisure center 

17

Zabudowa hybrydowa jedno- i wielorodzinna w 
kontekście problemu urbanizacji przedmieść. 
Rozwiązania modelowe i przykładowa koncepcja 
zespołu budynków

Single- and multifamily hybrid housing in context of 
suburbanization. Model solution and the concept of 
residential complex

18
Współczesne budownictwo z drewna. Osiedle 
mieszkaniowe w Łodzi

Modern wooden building. Apartment complex in 
Lodz

l.p. TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (polski) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (angielski)

1

Projekt specjalistycznego ośrodka 
gerontologicznego - szpitala geriatrycznego i domu 
opieki z zastosowaniem hortikuloterapii i zielonych 
przestrzeni rehabilitacyjnych.

A project of a specialized gerontology center - a 
geriatric hospital and a nursing home with the use 
of horticulotherapy and green rehabilitation spaces.

2
Drewniane budownictwo modułowe. Rewitalizacja 
opuszczonego sanatorium w Gdyni Orłowie.

Wooden modular construction. Revitalization of an 
abandoned sanatorium in Gdynia Orłowo.

3
Architektoniczna pierwsza pomoc. Jakość 
przestrzeni szpitali, a zdrowie personelu i 
pacjentów, rozwiązania modułowe, Puck"

Architectural first aid. Quality of hospitals, due to 
health of medical staff and patients, modules, Puck

4

Projekt Szpitala Chirurgii Jednego Dnia wraz z 
ośrodkiem terapeutycznym definiujący wpływ 
rozwiązań architektonicznych na zagadnienia 
związane ze stresem

A outpatient surgery hospital project with a 
therapeutic center defining the impact of 
architectural solutions on stress-related issues

5
Model zamieszkiwania w warunkach zagrożenia 
epidemiologicznego. Modułowy ośrodek 
kwarantanny w Gdańsku

Model of living during on epidemiological threat. 
Modular quarantine center in Gdańsk

6 Wpływ konstrukcji obiektu architektonicznego na 
rozwój miasta po pandemii COVID-19

The impact of the construction of an architectural 
object on the development of the city after the 
COVID-19 pandemic

7
Relacja pomiędzy konstrukcją a doświadczeniem 
przestrzennym. Porównanie konstrukcji solidnej z 

The relationship between construction and spatial 
experience. Comparison of a solid structure with a 

KatedraTechnicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

7 przestrzennym. Porównanie konstrukcji solidnej z 
konstrukcją szkieletową na przykładzie biblioteki

experience. Comparison of a solid structure with a 
frame structure on the example of a library

8
Czy architektura może mieć wpływ na wyjście z 
problemu bezdomności?

Can architecture help to overcome the problem of 
homelessness?

9

Zmiany demograficzne zachodzące w XXI w. a 
innowacyjne podejście miast do zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o ideę 
colivingu

Zmiany demograficzne zachodzące w XXI w. a 
innowacyjne podejście miast do zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o ideę 
colivingu

10
Tradycyjna forma handlu w obliczu pandemii. 
Ewolucja rozwiązań w przyszłości

A traditional form of trade in the face of a 
pandemic. Future evolution of solutions

11

Nowe formy zamieszkania zbiorowego jako 
katalizator integracji międzypokoleniowej w dobie 
postępującego niżu demograficznego i 
starzejącego się społeczeństwa

New forms of collective housing as a catalyst for 
intergenerational integration in the era of 
progressive demographic decline and aging society

l.p. TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (polski) TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (angielski)

1
Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu w myśl 
idei miasta odpornego

Revitalization of the Granary Island in Elbląg in line 
with the idea of a resilient city

2
Humanizacja centralnej struktury miasta na 
przykładzie Brześcia

Humanization of the central structure of the city on 
the example of Brest

3
Relacja wody, architektury i człowieka - adaptacja 
zespołu zabytków Kamienna Grodza w Gdańsku

Relation betwen Water, Architecture and a Human - 
Conversion of Kamienna Grodza Complex in 
Gdansk

4
Budownictwo dostępne jako szansa na poprawę 
jakości życia i przestrzeni publicznej w polskich 
miastach

Affordable Housing as a Chance for Improvement 
of Quality of Life and Public Space in Urban Areas 
in Poland 

5
Krynki - ekomiasteczko na Podlasiu (nowy temat po 
reaktywacji)

Krynki - ecotown in Podlasie region.

6
Scenariusze rozwoju frontu wodnego ujsciowego 
odcinka Martwej Wisły (nowy temat po reaktywacji)

Scenarios of development of the waterfronts in 
Dead Vistula river mouth

7
Zintegrowane zagospodarowanie nowego frontu 
wodnego Giżycka. (nowy temat po zmianie 
promotora)

Integrated development of the new waterfront 
in Giżycko.

Katedra: Urbanistyki i Planowania Regionalnego



8
Xinghua (China). Sustainable solutions for 
waterfront development.

9
Wielofunkcyjna dzielnica kreatywna w Gdańsku - 
studium przekształceń zespołu dawnej Rzeźni 
Miejskiej

Multi-use creative district in Gdańsk - 
redevelopment study of the historic City 
Slaughterhouse

10 Budapeszt - Ferencvaros - nowe oblicze dzielnicy. Budapest- Ferencvaros - new face of the district

11
Eko-rewitalizacja. Studium ukształtowania 
przedpola Nowego Portu w Gdańsku

Eco-revitalization. Development study for the 
foreground of the New Port district in Gdańsk

12
Nowa jakość mieszkalnictwa. Studium 
zagospodarowania terenów wzdłuż ul. Jana z Kolna 
w Gdańsku

New quality of living. Development study for the site 
along the Jana z Kolna street in Gdańsk

13
Zajezdnia Tramwajów Konnych w Gdańsku-Oliwie. 
Studium przekształceń

Horse trams depot in Gdańsk - Oliwa. 
Redevelopment study

14
Nowa cegielnia. Studium przekształceń zespołu 
poprzemysłowego w Mławie

New Brickyard. Redevelopment study for the post-
industrial estate in Mława

15 Redevelopment study of the Darłówko Waterfront

16
Mobilność rowerowa jako narzędzie poprawy 
dobrostanu społeczeństwa

Bicycle mobility as a tool to improve the 
wellbeing of society

17
Studium możliwości wydobycia historycznego 
układu przestrzennego miasta Miłomłyn

Restoration  the historical spatial layout  - study of 
the Miłomłyn town.

18
Poszukiwanie tożsamości Szczecina. Koncepcja 
przekształceń wybranych terenów postoczniowych 
w Szczecinie

Searching for the identity of Szczecin. The concept 
of transformation of selected post-shipyard areas in 
Szczecin.

19
Re-thinking the Dhaka’s waterfront – Reinvigoration 
and restoration for Buriganga riverbank


