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Reprezentowana dziedzina/dziedziny/ 

dyscyplina/dyscypliny nauki  

Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina 

naukowa architektura i urbanistyka, 

specjalność teoria architektury 

Proponowane robocze tematy prac doktorskich 1. Humanizacja blokowisk. 

2. Idealne osiedle mieszkaniowe. 

3. Układy zabudowy mieszkaniowej o 

charakterze eksperymentalnym i 

przyszłościowym. 

Aktualne kierunki prac naukowo-badawczych Badania w zakresie nowoczesnego 

mieszkalnictwa w Polsce i na świecie, a 

w szczególności w odniesieniu do 

sposobów kształtowania środowiska 

zamieszkania człowieka 

Czy pracownik jest zainteresowany podjęciem 

współpracy w ramach projektu „Doktorat 

wdrożeniowy”? 

Tak 

Uzyskane granty badawcze (ostatnie 10 lat) - 

Jednostki polskie i zagraniczne z którymi 

pracownik prowadzi współpracę naukową 

- 

Liczba doktorantów, którzy zakończyli cykl 

kształcenia pod opieką pracownika/liczba 

doktorantów aktualnie przygotowujących 

rozprawę pod opieką pracownika 
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Dodatkowe informacje (np. baza socjalna, 

zaplecze aparaturowe, źródło finasowania 

badań, hobby pracownika i in.)* 

Pełne zaplecze aparaturowe w zakresie 

obróbki cyfrowej obrazu oraz w zakresie 

programów do wspomagania 

projektowania architektonicznego. 

*nieobowiązkowe 


