
Konsultacje dyplomowe 

Lp. dyplomy 
inżynierskie 

dyplomy 
magisterskie 

specjalność konsultant   Limit    
  górny 
(inż.+mgr) 

charakterystyka 

1 x x Konstrukcje 
 

prof. dr hab. inż. Wiesław 
Rokicki 

  

2  x Konstrukcje 
 

prof. dr hab. inż. Hanna 
Michalak 

  

3 x x Konstrukcje 
 

dr inż. Ireneusz Cała   

4 x x Konstrukcje 
 

dr inż. Piotr Pachowski   

5 x  Konstrukcje 
 

dr inż. Anna Jóźwik   

6 x  Konstrukcje 
 

dr inż. Paweł Przybysz    

7 x  Konstrukcje 
 

mgr inż. Mariusz Wrona   

8 x  konstrukcje 
 

mgr inż. Józef Hila                                        

9 x x budownictwo dr inż. arch. Jerzy Górski 
  

  

10 x x budownictwo dr inż. arch. Hubert 
Markowski                                                                     

  

11 x x budownictwo dr inż. arch. Anna Nowak  
 

  

12 x x budownictwo mgr inż. arch. Marek Kołłątaj  
 

  

13 x  budownictwo mgr inż. arch. Elżbieta 
Krupińska-Skoczek                                                                                                                     

  

 



 

14 x  budownictwo dr inż. arch. Anna Stefańska  
 

  

15 x x instalacje mgr inż. Maciej Janowicz 
 

 (instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne 
budynków, infrastruktura techniczna w zakresie 
rozwiązania podłączeń sieciowych budynków, 
infrastruktura w zakresie wymagań przestrzennych dla 
układów urbanistycznych, rozwiązania nowoczesnych 
technologii OZE dla obiektów budowlanych) 

16 x x tech. 
energooszczędne 

mgr inż. arch. Michał 
Gołębiewski 

 (fizyka budowli, pasywne rozwiązania proekologiczne 
architektoniczno-budowlano-materiałowe, budownictwo 
w zakresie alternatywnych technologii materiałowych) 

17 x x urbanistyka mgr inż. arch. Katarzyna 
Kierczyńska-Królikowska 

  

18 x x urbanistyka dr hab. inż. arc. Maciej 
Lasocki 

 kontekst miejsca w architekturze, uwarunkowania ruchu 
pieszego 

19 x x urbanistyka prof. dr hab. inż. arch. 
Katarzyna Pluta  

6 przestrzenie publiczne 

20 x x urbanistyka dr inż. arch. Agnieszka 
Wośko-Czeranowska  

10 budownictwo „świdermajer”, pasmo otwockie 

21 x x urbanistyka dr inż. arch. Anna Cudny 
 

  

22 x x urbanistyka dr inż. arch. Tomasz Majda  zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu w 
skali urbanistycznej  

23 x x urbanistyka dr inż. arch. Justyna Zdunek-
Wielgołaska 

 dziedzictwo urbanistyczne 

24 x  urbanistyka mgr inż. Judyta Wesołowska 
 

 infrastruktura miejska, planowanie przestrzenne 

25  x Teoria architektury dr hab. inż. arch. Grzegorz  
Rytel 
 

  



22 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

dr inż. arch. Anna Agata 
Wagner 

 historia architektury; architektura pozaeuropejska - 
iberoamerykańska, Bliskiego Wschodu, Afryki; adaptacja i 
modernizacja architektury historycznej   

23 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

dr Iwona  Szustakiewicz  historia sztuki, sztuka współczesna, sztuka w przestrzeni 
miasta; historia architektury; architektura 
pozaeuropejska Dalekiego Wschodu: Japonii, Chin, Indii. 

24 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

dr inż. arch. Maciej Czarnecki  architektura współczesna, teoria architektury, ochrona 
dóbr kultury współczesnej, metodyka badań naukowych, 
studia bibliograficzne i ikonografia 

25  x Dziedzictwo 
architektoniczne 

dr hab. inż. arch. Grzegorz 
Rytel 

 ochrona dziedzictwa architektonicznego 

26 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

mgr inż. arch. Małgorzata 
Małczyńska 

 architektura współczesna, architektura wnętrz, barwa w 
architekturze 

27 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

prof. hab. inż. arch. Danuta 
Kłosek - Kozłowska 

 historia, konserwacja, ochrona miast, przestrzeń 
publiczna miast, sztuka 

28  x Dziedzictwo 
architektoniczne 

prof. dr hab. inż. arch. Piotr 
Molski 

 adaptacja, modernizacja i nowe uzupełnienia struktur 
zabytkowych; projektowanie architektoniczne w 
środowisku kulturowym 

29 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

prof. dr hab. inż. arch. Cezary 
Głuszek 

6 adaptacja, modernizacja i nowe uzupełnienia struktur 
zabytkowych; projektowanie architektoniczne w 
środowisku kulturowym 

30 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

dr inż. arch. Marcin Górski  adaptacja, modernizacja i nowe uzupełnienia struktur 
zabytkowych; projektowanie architektoniczne w 
środowisku kulturowym 

31 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

mgr inż. arch. Paweł Kinsner 6 badania konserwatorskie i techniczne dziedzictwa 
architektonicznego; projektowanie w strukturach 
zabytkowych 

32 x x Dziedzictwo 
architektoniczne 

mgr inż. arch. Jakub 
Krzyczkowski 

6 adaptacja, modernizacja i nowe uzupełnienia struktur 
zabytkowych; projektowanie architektoniczne w 
środowisku kulturowym 

33 x x Inżynieria 
środowiska 

dr inż. arch. Magdalena 
Grochulska-Salak 

 rozwiązania pro-środowiskowe oraz technologie 
farm miejskich 



34 x x Budownictwo 
energooszczędne 

dr inż. arch. Michał 
Pierzchalski 

 budynki pasywne, analiza energetyczna budynków, 
technologia CLT 

35 x  budownictwo mgr. inż. arch. Andrzej 
Malesa 

 tylko w sem. letnim 2021 

36 x x Architektura 
krajobrazu 

dr inż. arch. Kinga Zinowiec-
Cieplik 

  

37 x x Architektura 
krajobrazu 

mgr inż. arch. Justyna 
Dziedziejko 

  

38 x x komunikacja  
 

dr inż. Andrzej Brzeziński   

39 x x dyscypliny 
artystyczne i grafika 
architektoniczna 

mgr inż. arch. Tomasz 
Trzupek 

  

40 x x Środowisko 
zamieszkiwania 

prof. dr hab. inż. arch Joanna 
Giecewicz 

  

 

 


