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Rok akademicki rozpoczęcia pracy 2020/2021

Tytuł pracy
1 Mikromorfologia wybranych gatunków sukelentowych pelargonii. (temat roboczy) dr Piotr Stolarczyk KBFiR

2 Ocena szkodliwości owadów minujących liście drzew parkowych dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko kBFiOR

3 Monitoring szkodników ograniczajacych dekoracyjność róż dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko KBFiOR

4 Występoewanie wciornastków w zespołach roślinnych na łąkach Nowohuckich Krakowa. dr hb. Maria Pobożniak KBFiOR

5 Wzorniki dekoracyjnych rabat warzywnych na każdą porę roku dr hab. Elżbieta Jędrszczyk KO

6 Projekt ogrodu roślin przyprawowych - ocena dekoracyjności dr hab. Elżbieta Jędrszczyk KO

7 Projekt ogrodu przydomowego w nurtcie naturalizmu dr inż. Justyna Mazur KROiSO

8 Ocena mrozodporności wybranych gatunków drzewiastych dr hab. Maciej Gąstoł KO

9 Diagnoza przestrzeni publicznej wybranej podkrakowskiej wsi wraz z koncepcją 

rekompozycji/rewaloryzacji/rewitalizacji

dr inż. arch. Barbara Olczak KROiSzO

10 Diagnoza przestrzeni publicznej wybranego osiedla w strefie podmiejskiej Krakowa wraz z koncepcją 

zagospodarowania

dr inż. arch. Barbara Olczak KROiSzO

11 Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie część 1 dr inż. Magdalena Kulig KROiSzO

12 Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie część 2 dr inż. Magdalena Kulig KROiSzO

13 Projekt koncepcyjny ogrodu pokazowego w wybranej lokalizacji dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk-Błażusiak KROiSO

14 Koncepcja zagospodarowania obiektu użyteczności publicznej dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk-Błażusiak KROiSO

15 Projekt koncepcyjny ogrodu szkolnego jako narzędzia edukacyjnego dr inż Bożena Szewczyk-Taranek KROiSO

16 Zastosowanie ogrodnictwa terapeutycznego w celu poprawy jakości życia seniorów  dr inż Bożena Szewczyk-Taranek KROiSO

17 Projekt roslin do ogrodu sensorycznego ze scenariuszami zajęć hortiterapeutycznych dr inż Bożena Szewczyk-Taranek KROiSO

18 Wzrost i kwitnienie lachenalii 'Rainbow Bells' uprawianej w szklarni dr hab. Anna Kapczyńska KROiSO

19 Wzrost i kwitnienie lachenalii 'Namakwa' uprawianej w szklarni. dr hab. Anna Kapczyńska KROiSO

20 Ocena wzrostu i kwitnienia traw ozdobnych na przykładzie zieleni miejskiej. dr hab. Anna Kapczyńska KROiSO

21 Analiza trendów we florystyce slubnej 2021-22 prof. dr hab. Bożena Pawłowska KROiSO

22 Analiza kompozycji funeralych w rózych okresach roku na przykładzie dwoch miast Polski prof. dr hab. Bożena Pawłowska KROiSO

23 Projekt zagospodarowania ogrodu środblokowego w wybranym miejscu dr inż. Małgorzata Maślanka KROiSO

24 Projekt ogrodu wertykalnego na wybranej elewacji dr inż. Małgorzata Maślanka KROiSO

25 Analiza wpłwu pandemii COVID-19 na branżę florystyczną i ogrodniczą dr inż. Monika Cioć KROiSO

26 Projekt koncepcyjny ogrodu terapeutycznego wspomagającego leczenie depresji oraz obniżającego stres dr inż. Monika Cioć KROiSO

27 Projekt ogrodu zabaw dziecięcych z uwzględnieniem założeń edukacji przyrodniczej dr inż. Monika Czaja KROiSO

28 Projekt ogrodu zabaw dziecięcych w duchu "dzikiego ogrodu" dr inż. Monika Czaja KROiSO

29 Analiza stanu odżywienia roślin uprawianych na zielonym dachu dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin KBRiB

30 Ocena właściwości fizyko-chemicznych substratów uprawowych przeznaczonych na ekstensywne zielone dachy dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin KBRiB

31 Uprawa rozchodnika w różnych podłożach w technologii zielonego dachu dr hab. inż. Agnieszka Lis-Krzyścin KBRiB
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