WYKAZ PROPONOWANYCH TEMATÓW PRAC INŻYNIERSKICH dla kierunku SZTUKA OGRODOWA - tryb stacjonarny
L.p.

Opiekun

Rok akademicki rozpoczęcia pracy 2020/2021

Jednostka

Tytuł pracy
1

Biota porostów epifitycznych wybranch parków/ogrodów (temat roboczy, obszar badań do ustalenia)

dr Piotr Stolarczyk

KBFiOR

2

Koncepcja zagospodarowania ogrodu przy domu jednorodzinnym

dr Magdalena Kulig

KROiSO

3

Dendroflora drewnianych obiektów sakralnych

dr Magdalena Kulig

KROiSO

4

Określenie atrakcyjności kwiatów wybranych roślin dla bzygowatych.

dr hab. Elzbieta Wojciechowicz-Żytko

KBFiOR

5

Monitoring szkodników minujących i galasotwórczych drzew parkowych

dr hab. Elzbieta Wojciechowicz-Żytko

KBFiOR

6

Monitoring szkodników negatywnie wpływających na dekoracyjność róż

dr hab. Elzbieta Wojciechowicz-Żytko

KBFiOR

7

Projekt obsadzenia ogródka kawiarnianego w wybranym miejscu

dr Małgorzata Maślanka

KROiSO

8

Projekt ogrodu wertykalnego w wybranym miejscu

dr Małgorzata Maślanka

KROiSO

9

Projekt ogrodu śródblokowego w wybranym miejscu w Krakowie

dr Małgorzata Maślanka

KROiSO

10

Projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego z elementami małej retencji (w wybranej lokalizajcji)

dr inż. Justyna Mazur

KROiSO

11

Europejski ogród wiejski - projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego (w wybranej lokalizajcji)

dr inż. Justyna Mazur

KROiSO

12

Projekt rabaty z udziałem traw ozdobnych

dr hab. Anna Kapczyńska

KROiSO

13

Aklimatyzacja pędów rozplenicy 'Vertigo' ukorzenianych w różnych warunkach świetlnych

prof. dr hab. Bożena Pawłowska

KROiSO

14

Mikrorozmnażanie wąkrotki azjatyckiej

prof. dr hab. Bożena Pawłowska

KROiSO

15

Wpływ gliceryny na jakośc roślin utrwalanych do suchych kompozycji

prof. dr hab. Bożena Pawłowska

KROiSO

16

Analiza bylin w naturalistycznych kompozycjach Parku Krakowskiego

prof. dr hab. Bożena Pawłowska

KROiSO

17

Ocena żywopłotów na terenie gminy (wybranej przez Studenta) - badania ankietowe

dr hab. Zofia Włodarczyk

KROiSO

18

Projekt rabaty w nowoczesnym stylu

dr hab. Zofia Włodarczyk

KROiSO

19

Projekt koncepcyjny ogrodu różanego (w wybranym przez Studenta miejscu)

dr hab. Zofia Włodarczyk

KROiSO

20

Projekt rabaty przyjaznej owadom

dr hab. Zofia Włodarczyk

KROiSO

21

Ocena wzrostu i kwitnienia traw ozdobnych w Parku Krakowskim

dr hab. Anna Kapczyńska

KROiSO

22

Ocena wzrostu i kwitnienia traw ozdobnych w "Ogrodzie Trawiastym" w Krakowie

dr hab. Anna Kapczyńska

KROiSO

23

Uprawa szklarniowa lachenalii

dr hab. Anna Kapczyńska

KROiSO

dr inż. arch. Barbara Olczak

KROiSzO

24

Projekt koncepcyjny parku kieszonkowego w wybranej lokalizacji w Krakowie z rozwiązaniami z zakresu
błękitno-zielonej infrastruktury - lokalizacja 1
Projekt koncepcyjny parku kieszonkowego w wybranej lokalizacji w Krakowie z rozwiązaniami z zakresu
błękitno-zielonej infrastruktury - lokalizacja 2

dr inż. arch. Barbara Olczak

KROiSzO

25
26

Projekt koncepcyjny ogrodu tematycznego/pokazowego

dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk-Błażusiak

KROiSO

27

Projekt koncepcyjny otoczenia obiektu użyteczności publicznej

dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk-Błażusiak

KROiSO

28

Projekt koncepcyjny wielofunkcyjnego ogrodu przydomowego

dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk-Błażusiak

KROiSO

29

Rola zieleni przy placach zabaw na przykładach z miasta Krakowa

dr inż. Monika Czaja

KROiSO

30

Koncepcje ogrodów zabaw dziecięcych na przykładach z miasta Krakowa

dr inż. Monika Czaja

KROiSO

31

Projekt koncepcyjny zagospodarowania pasa zieleni z wykorzystaniem gatunków pochłaniających pyły zawieszone
dr inż. Monika Czaja

KROiSO

32

Alpinarium - geneza i projekt koncepcyjny

dr Małgorzata Locher

KROiSO

33

Ogród zimowy historia, współczesność, projekt koncepcyjny

dr Małgorzata Locher

KROiSO

34

Projekt koncepcyjny ogrodu terapeutycznego dla pacjentów onkologicznych.

dr inż. Monika Cioć

KROiSO

35

Analiza strategii marketingowych w kraju i na świecie rynku florystycznego na przykładzie wybranych firm.

dr inż. Monika Cioć

KROiSO

36

Ogrodzenia, mury, żywopłoty - analiza historyczna i projekt koncepcyjny

dr Małgorzata Locher

KROiSO

37

Projekt koncepcyjny ogrodu terapeutycznego dla osób niewidomych i niedowidzących.

dr inż. Monika Cioć

KROiSO

38

Projekt koncepcyjny ogrodu edukacyjnego przy szkole podstawowej w Krakowie

dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek

KROiSzO

39

Zajęcia edukacyjne w ogrodzie szkolnym - plan zajęć według podstawy programowej

dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek

KROiSzO

40

Projekt ogrodu wertykalnego we wnętrzu budynku użyteczności publicznej

dr Małgorzata Malik

KROiSzO

41

Korzyści prozdrowotne ogrodnictwa działkowgo - meta analiza. Praca przeglądowa

dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek

KROiSzO

42

Łąka kwietna na zielonym dachu (temat roboczy)

dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin

KBRiB

43

Projekt koncepcyjny ekstensywnego zielonego dachu w oparciu o właściwości substratu uprawowego

dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin

KBRiB

44

Monitoring właściwości fizycznych gleb miejskich

dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin

KBRiB

45

Występowanie szkodników róż w aglomeracji Krakowa

dr hab. Maria Pobożniak

KBFiOR

46

Występowanie wciornastków naterenie łąk Nowohuckich Krakowa.

dr hab. Maria Pobożniak

KBFiOR

47

Projekt dekoracyjnego ogrodu warzywny użytkowanego od wczesnej wiosny do zimy

dr hab. Elżbieta Jędrszczyk

KO

48

Badanie formowania cebul przybyszowych na pędach lilii bialej podczas dojrzewania torebek nasiennych

prof. dr hab. Bożena Pawłowska

KROiSO

