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PLAN ZAJĘĆ STUDIA PODYPLOMOWE                                                  

"GOSPODARKA PRZESTRZENNA W PRAKTYCE" sem. 2

Przykłady rewitalizacji w kraju i za 

granicą                                                        

dr Alina Muzioł- Węcławowicz                   

s.305A

Ekonomiczne uwarunkowania 

gospodarki przestrzennej                     

dr Hanna Trojanowska    s.305A

Ekologia miasta i ochrona cennych 

przyrodniczo terenów (Systemy 

Przyrodnicze Miasta)     dr Józef 

Dobija s.305A

Elementy infrastruktury danych 

przestrzennych                                          

dr hab. inż. Waldemar Izdebski      

s.403     
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mg inż. Maciej Delnicki   s.427
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    Programy funkcjonalno-
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deweloperskich i ich wpływ na 

współczesne układy urbanistyczne                         
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Nowe trendy w wymaganiach 
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