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Nauka oprogramowania ArcGis                  

mg inż. Maciej Delnicki  s.427

Potrzeby rewitalizacji                                    

prof. dr hab. Alina Maciejewska     

s.305A 

Partycypacja społeczna i partnerstwo 

w rewitalizacji                                          

dr Alina Muzioł - Węcławowicz    s.427

Uwarunkowania rozwoju 

mieszkalnictwa, Elementy polityki i 

gospodarki mieszkaniowej w ujęciu 

lokalnym                                                       

dr Alina Muzioł - Węcławowicz s.427

Zagadnienia i problemy gosp. 

przestrz. w Europie                                                           

dr inż. arch. Małgorzata Havel       

s.305A

Samorząd terytorialny - kompetecje i 

zadania planistyczne                                       

mgr Marta Skłodowska     s.305A

Uwarunkowania przyrodniczo - 

kulturowe przy planowaniu terenów 

zieleni             dr inż. Mirosław Gajdak 

s. 427

Infrastruktura techniczna w mieście - 

transport                                                

mgr Jan Jakiel  s.305A

Zróżnicowanie społeczno - 

przetrzenne miast                                    

prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz    

s.305A

Uwarunkowania przyrodniczo - 

kulturowe przy planowaniu terenów 

zieleni             dr inż. Mirosław Gajdak 

s. 427

Seminarium dyplomowe       

(indywidualne korekty)        s.305A

Seminarium dyplomowe       

(indywidualne korekty)        s.427

Elementy infrastruktury danych 

przestrzennych                                                   

dr hab. inż. Waldemar Izdebski s.427

PLAN ZAJĘĆ STUDIA PODYPLOMOWE                           

"GOSPODARKA PRZESTRZENNA W PRAKTYCE sem. 2

Uwarunkowania finansowe w 

planowaniu przestrzennym                    

mgr Anna Różańska    s.305A

Uwarunkowania finansowe w 

planowaniu przestrzennym                    

mgr Anna Różańska    s.305A

Nauka oprogramowania ArcGis                  

mg inż. Maciej Delnicki   s.427

Nauka oprogramowania QGis                  

mg inż. Andrzej Borkowski   s.427

Nauka oprogramowania QGis                  

mg inż. Andrzej Borkowski    s.427

Podstawy gospodarowania 

nieruchomościami                                            

dr inż. Józef Iwanicki  s.305A

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych                                    

prof. dr hab. Alina Maciejewska          

s.305A

Elementy infrastruktury danych 

przestrzennych                                                   

dr hab. inż. Waldemar Izdebski s.427

Elementy infrastruktury danych 

przestrzennych                                                   

dr hab. inż. Waldemar Izdebski     

s.305A

Elementy infrastruktury danych 

przestrzennych                                                   

dr hab. inż. Waldemar Izdebski     

s.305A

Podstawy gospodarowania 

nieruchomościami                                      

dr inż. Józef Iwanicki  s.305A

Seminarium dyplomowe       

(indywidualne korekty)        s.427

Urbanistyczne problemy przebudowy 

śródmieść                                                

dr inż.arch. Małgorzata Havel          

s.305A

Obowiązująca w Polsce procedura i 

praktyka sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego                                     

mgr inż. arch.  Anna Kosik - 

Klopotowska      s.305A

Infrastruktura usługowa w mieście                                                 

mgr inż.arch. Robert Kuźmiczuk  

s.305A


