
Wydział Architektury Politechnika Śląska 

OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE OSÓB SPOZA WYDZIAŁU 

 

1. Mgr inż.arch. Zbigniew LABEDA 
    "Energia słoneczna jako czynnik kształtowania  

     przestrzennego i architektonicznego na przykładzie obszarów  

     północno-wschodnich kraju" 

     Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Witold Czarnecki 

     Otwarcie przewodu:  19 listopada 1988 r. 

 

2. Anastasis RIGOPOULOS 
    "Rozwój regionalny południowej Grecji" 

     Promotor: prof. dr hab. inż.arch. Michał Rościszewski 

     Otwarcie przewodu:  19 listopada 1988 r. 

 

3. Mgr inż. arch. Aleksander MACHA 
    "Metoda planowania ciągłego w urbanistyce - podstawy 

     stosowania, program aplikacyjny" 

     Promotor: prof. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek 

     Otwarcie przewodu: 12 kwietnia 1989 r. 

 

4. Mgr inż. arch. Ewa DZIEKOŃSKA 
    "Oszczędność energii a architektura regionalna i klimaty lokalne" 

     Promotor: prof. dr inż.arch. J. Tadeusz Gawłowski 

     Otwarcie przewodu:  17 stycznia 1990 r. 

 

5. Mgr inż. arch. Maciej CEHAK 
    "Wybrane problemy kształtowania zabudowy mieszkaniowej  

     i towarzyszącej na wsi i w małych miastach na przykładzie 

     rozwiązań projektowych w systemie architektoniczno-budowlanym Domino" 

     Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Michał Rościszewski 

     Otwarcie przewodu:  19 czerwca 1990 r. 

 

6. Mgr inż. arch. Karim Jasim MOHANAD (Irak) 
    "Wykorzystanie pustynnych obszarów Iraku dla potrzeb  

      zainwestowania przemysłowego" 

     Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. Pol. Pozn. 

     Otwarcie przewodu:  19 czerwca 1990 r. 

 

7. Mgr inż. arch. Atef MEBDI (Palestyna) 
    "Problemy współczesnej kontynuacji architektonicznej tradycji 

     kulturowych Islamu" 

     Promotor: prof. dr inż. arch. J. Tadeusz Gawłowski 

    Otwarcie przewodu:  17 kwietnia 1991r. 

 

8. Mgr inż. arch. Jacek KAFTAN 
     "Przyrodniczy model miasta jako podstawa kształtowania  

       jego przestrzeni" 

      Promotor: prof. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek 

      Otwarcie przewodu:  22 stycznia 1992 r. 

 



9. Mgr inż. arch. Małgorzata JURKIEWICZ 
    "Sposób realizacji potrzeb duchowych człowieka II tysiąclecia 

     - propozycja modelowego rozwiązania ośrodka wspólnotowego 

      w kontekście miejskim" 

      Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

    Otwarcie przewodu:  27 kwietnia 1994 r. 

 

10. Mgr inż. arch. Mariusz WĘGRZYN                                
     "Wybrane zagadnienia nietypowych technologii w  

      przekształceniach architektoniczno-budowlanych przemysłu" 

      Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Szady 

       Otwarcie przewodu:  5 lipca 1995 r. 

 

11. Mgr inż. arch. Marek WENKLAR       
"Ergonomiczne aspekty kształtowania środowiska miejsc  

 pracy" 

 Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

Otwarcie przewodu: 22.06.1994 r. 

 

12. Mgr inż. arch. Rafał KLIBER                                           
     "Nowe wymagania środowiska pracy laboratoryjnej" 

      Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

      Otwarcie przewodu:  17 stycznia 1996 r. 

 

13. Mgr inż. arch. Jacek JOŃCA 

      „Historyczne dzielnice mieszkalno-przemysłowe Górnego Śląska 

- próba określenia kryteriów rewaloryzacji przestrzennej” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

Otwarcie przewodu:  15 maja 1996 r. 

 

14. Mgr inż. arch. Ewa PFÜTZNER-MACIONGA                
     "Ukształtowanie przestrzenne tras szybkiego ruchu kolejowego 

      w Polsce" 

      Promotor: dr hab. inż. arch. Janina KLEMENS, prof. Pol. Śl. 

      Otwarcie przewodu:   12 czerwca 1996 r. 

 

15. Mgr inż. Anna RADŁOWSKA               

     „Witraż jako istotne uzupełnienie architektoniczne  

       w polskim budownictwie sakralnym” 

      Promotor: dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof. Pol. Śl. 

       Otwarcie przewodu:  3 lipca 1996 r. 

 

16. Mgr inż. arch. Barbara MACIEJICZEK     

     „Szkic odręczny jako narzędzie przekazu graficznego 

       w architektonicznym projektowaniu koncepcyjnym” 

       Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

        Otwarcie przewodu:  9 października 1996 r. 

 

17. Mgr inż. arch. Hanna SKAŁECKA     
   „Problem zagospodarowania przestrzennego dolin 

    rzecznych w wybranym obszarze Górnego Śląska 



    na przykładzie doliny rzeki Rawy”. 

    Promotor: dr hab. inż. arch. Janina Klemens, prof. Pol. Śl. 

    Otwarcie przewodu: 4 czerwiec 1997 r.  

 

18. Mgr inż. arch. Maciej LESIKIEWICZ           

„Ewolucja w Architekturze Budynku Laboratoryjnego  

na przełomie lat 70-90”. 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

     Otwarcie przewodu: 29 października1997 r. 

 

19. Mgr inż. arch. Katarzyna UNOLD          

     „Muzeum - Budynek Znak w Krajobrazie” 

      Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

      Otwarcie przewodu:  29 października 1997 r. 

 

20. Mgr inż. arch. Wanda AST     
     „Terminale drogowe jako czynnik rozwoju urbanistycznego  

     i komunikacyjnego rejonu ich lokalizacji 

     Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, Prof. Pol. Pozn. 

     Otwarcie przewodu: 23 stycznia 1998 r. 

 

21. Mgr inż. arch. Aleksandra NUREK    

      „Kolor w architekturze w aspekcie jakości rozwiązań  

       formalnych - ze szczególnym uwzględnieniem niskiego  

       budownictwa mieszkaniowego”. 

       Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

       Otwarcie przewodu: 24 lutego 1999 r.  

 

22. Mgr inż. arch. Jolanta IGNACZEWSKA     
     „Koncepcja mebli i modernizmu w aspekcie współczesnej  

       architektury, ideologia i typologia”. 

      Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, Prof. Pol. Pozn. 

      Otwarcie przewodu: 26 lutego 1999 r. 

 

23. Mgr inż. arch. Magdalena KUJAWSKA    

     “Wpływ kształtowania elementów strefy przydomowej  

     na krajobraz obszarów mieszkaniowych miasta”. 

     Promotor: prof. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek 

     Otwarcie przewodu: 27.10.1999 r. 

 

24. Mgr inż. arch. Paweł MIKSIEWICZ      
„Adaptacja handlowych ciągów śródmiejskich  

w aspekcie potrzeb percepcji i ergonomii” 

Promotor: dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, prof. Pol. Śl. 

     Otwarcie przewodu: 19.12.2001 r. 

 

25. Mgr inż. arch. Michał WYSOWSKI      
„Rozwój uformowania przestrzeni tanecznej” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik  

      Otwarcie przewodu: 6.03.2002 r. 

 



26. Mgr inż. Mariusz CZYSZEK  (RB) 

„Powłoka budynku i jej wpływ na jakość użytkowania  

budynku biurowego” 

 Promotor: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross  

 Otwarcie przewodu:  5.06.2002 r. (zmiana promotora 7.12.2015r.) 

 

27. Mgr inż. arch. Krzysztof GORGOŃ      

„Modernizacja szpitali, jako proces podnoszenia standardów  

obsługi medycznej oraz humanizacji przestrzeni szpitalnej” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

      Otwarcie przewodu: 2.07.2003 r. 

 

28. Mgr inż. arch. Jacek KRYCH       

„Zielone dachy- elementem kształtowania środowiska człowieka” 

Promotor: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross  

      Otwarcie przewodu: 2.07. 2003 r. (zmiana promotora 7.11.2016r.) 

 

29. Mgr inż. arch. Anna WŁODARCZYK       

„Jakościowy rozwój środowiska zbudowanego  

z uwzględnieniem lokalnych wartości kulturowych” 

/Obszary zagrożeń-metody ich rewitalizacji i rozwoju  

z wykorzystaniem najnowszych technologii na  

przykładzie trzech regionów kultury europejskiej: Coimbra (P),  

Katowice (Pl), Zurych (Ch)/ 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 

      Otwarcie przewodu: 3.11.2003 r. 

 

30. Mgr inż. arch. Paweł WACHNICKI    ) 

      „Znaczenie filozoficznej teorii dekonstrukcji  

      w architekturze współczesnej” 

     Promotor: prof. dr hab. inż. arch. M. Adam Szymski 

      Otwarcie przewodu: 13.09.2004 r. 

 

31. Mgr inż. arch. MARIUSZ MROZEK 

       „ Architektura rezydencjonalna Ziemi Raciborsko-Opawskiej  

         na tle trendów panujących na Górnym Śląsku  

         na przełomie XIX i XX wieku” 

        Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz – Winnicki 

       Otwarcie przewodu:  3.07.2006 r.  

 

32.  Mgr inż. arch. Tomasz STUDNIAREK       

       „Sąd – szczególny przykład budynku biurowego,  

jego specyfikacja i rola we współczesnym mieście“ 

  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

        Otwarcie przewodu: 12.09.2009 r.  

 

33.  Mgr inż. arch. Agnieszka VORBRODT - SCHURMA 

     „Urbanistyczne aspekty budownictwa zrównoważonego w systemie   

Certyfikacji LEED“ 

 Otwarcie przewodu:  20.09.2010 r.  

        Promotor: dr hab. inż. arch. Michał Stangel (zmiana promotora 21.09.2017r.) 



34.  Mgr inż. arch. Roman KUBOŚ       

       „Rola programów rewitalizacji w skutecznym przekształceniu 

         przestrzeni miejskich terenów zdegradowanych“ 

  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło 

         Otwarcie przewodu: 5.07.2010 r.  

 

35.  Mgr inż. arch. Anna HETMAŃCZYK      

       „Nowa zabudowa mieszkaniowa na obrzeżach wiejsko-miejskich 

miast aglomeracji górnośląskiej“ 

  Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński 

         Otwarcie przewodu: 8.11.2010 r.  

 

36.  Mgr inż. arch. Małgorzata SOKÓŁ       

       „Typologia stylowa rezydencji szlacheckich na obszarze  

Śląska Cieszyńskiego“ 

  Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. Pol. Śl. 

        Otwarcie przewodu: 8.11.2010 r. 

 

37.  Mgr inż. arch. Piotr ŚREDNIAWA     
„ Rozwiązania przestrzenne współczesnych  

   wielkich ośrodków targowych w Europie” 

   Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. Pol. Śl. 

         Otwarcie przewodu:  6.06.2011 r.  

 

38.  Mgr inż. arch. Sylwia DĘBCZAK     
„ Znaczenie architektury krajobrazu w projektowaniu  

  współczesnych osiedli mieszkaniowych (przestrzeń publiczna  

  i niepubliczna jako czynnik integracji społecznej)”  

   Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski 

         Otwarcie przewodu:  19.09.2011 r.  

 

39.   Mgr inż. arch. Maciej ZACHER 

        „Architektoniczne i urbanistyczne aspekty  

          zarządzające wodą w kontekście zrównoważonego  

          rozwoju miast” 

    Promotor: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross 

         Otwarcie przewodu:  30.09.2013 r.  

 

40. Mgr inż. arch. Michał BURMISTRZ       

       „Optymalizacja architektury budynku jednorodzinnego na etapie  

 koncepcji w oparciu o efektywność energetyczną rozwiązań  

 architektonicznych“ 

 Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska        

 Otwarcie przewodu: 9.09.2013 r. 

 

41. Mgr inż. arch. Ewa ODYJAS        

       „Współczesne utopie o charakterze przestrzennym 

jako efekt twórczego zarządzania ryzykiem“ 

Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański prof. Pol. Śl.(zmiana promotora 5.06.2017r.) 

        Otwarcie przewodu: 2.06.2014 r. 

 



42. Mgr inż. arch. Magdalena ZAŁĘCKA-MYSZKIEWICZ    

       „Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne socjalnej zabudowy 

          jednorodzinnej na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego“ 

Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska – Nowak, prof. Pol. Śl.  

(zmiana promotora 5.06.2017r.) 

          Otwarcie przewodu: 2.06.2014 r. 

 

43. Mgr inż. arch. Bartłomiej GLOGER    

       „Współczesne przekształcenia adaptacyjno-modernizacyjne obiektów  

pałacowych w Anglii w świetle obowiązującego prawa i ograniczeń konserwatorskich“ 

Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. Pol. Śl. 

          Otwarcie przewodu: 1.06.2015 r. 

 

44. Mgr inż. arch. Sylwia PAWLIKOWSKA -MUSIEWICZ    

       „Współczesne przemiany  przestrzenne Katowic jako miasta poprzemysłowego“ 

Promotor: dr hab. inż. arch. Michał Stangel 

          Otwarcie przewodu: 7.12.2015 r. 

 

45. Mgr inż. arch. Aleksandra PISZCZEK    

       „Możliwości wykorzystania projektu Leśnego Pasa Ochronnego 

 Okręgu Przemysłowego z 1969 roku w koncepcji zielonego pierścienia 

 Śląskiego obszaru metropolitalnego“ 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło 

          Otwarcie przewodu: 8.05.2017 r. 

 

46. Mgr inż. arch. Jacek Kamiński    

       „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje“ 

        Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska – Nowak, prof. Pol. Śl. 

        Otwarcie przewodu: 4.06.2018 r. 

 

 


