Wyniki ogólnopolskiego konkursu na magisterską pracę dyplomową obronioną w 2010 r.
Written by Tomasz Majda
Monday, 29 August 2011 14:49

There are no translations available.

We wtorek 9 sierpnia nastąpiło publiczne otwarcie kopert i poznaliśmy zwycięzców konkursu o
doroczne nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej
ukończone i obronione w 2010 roku.
Jury konkursu przyznało dwie nagrody i cztery wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Nagrodę w kategorii projektowanie urbanistyczne zdobyła Małgorzata Korsak autorka pracy
pt.: „Projekt rewitalizacji starego miasta w Sulęcinie” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab.
Hanki Zaniewskiej i dr inż. arch. Przemysława Biskupskiego.

W kategorii gospodarka przestrzenna zwyciężyła Monika Pełka autorka pracy pt.: „Program
systemu terenów zieleni i rekreacji dla miasta Częstochowy" napisanej pod kierunkiem dr inż.
arch. Jacka Barskiego

Ponadto wyróżnienia przyznano:

w kategorii projektowanie urbanistyczne:
Annie Szczepankiewicz i Ewie Zyznawskiej za pracę pt.: „Zagospodarowanie turystyczne
otoczenia zamków jurajskich jako element ochrony krajobrazu” pod kierunkiem doc. dr inż. arch.
Jacka Rybarkiewicza

Lidii Skarzyńskiej za pracę pt.: „Przestrzenie publiczne jako element kreujący wizerunek
miasta” pod kierunkiem dr inż. arch. Ewy Pachowskiej

w kategorii gospodarka przestrzenna:
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Michałowi Brodowiczowi za pracę pt.: „Przyczyny i wpływ zjawiska żywiołowego
rozprzestrzeniania się miast (urban sprawl) na rozwój przestrzenny miast”pod kierunkiem dr
Zbigniewa Przygodzkiego

Katarzynie Piskorek za pracę pt.: „Lokalizacja infrastruktury związanej z obsługą
turystycznego ruchu rowerowego na terenie powiatu pszczyńskiego oraz ej wpływ na
obciążenie tras rowerowych” pod kierunkiem dr inż. Jerzego Sławskiego.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy na ceremonię wręczenia
nagród, o której szczegółowe informacje już wkrótce na stronie www.tup.org.pl
Pozostałych autorów zapraszamy do odbioru zgłoszonych prac w siedzibie TUP przy ul.
Lwowskiej 5/100 w Warszawie w godzinach pracy biura, lub po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu i sposobu odbioru.

Sponsorem konkursu jest kancelaria:
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