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1

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

 ewa.pruszewicz-sipinska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/ ewa.pruszewicz-sipinska

Nowe technologie w projektowaniu architektonicznym dla starzejących 

się społeczeństw.
New technologies in architectural design for aging societies.

2

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

 ewa.pruszewicz-sipinska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/ ewa.pruszewicz-sipinska

Strategie futurystyczne i wyzwania w projektowaniu architektonicznym 

dla starzejących się społeczeństw. 
Design challenges and futuristic strategies for aging societes.  

3

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

piotr.marciniak@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/piotr.marciniak

Sztuczna inteligencja w ochronie dziedzictwa kulturowego. Artificial intelligence in the protection of cultural heritage.

4

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

piotr.marciniak@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/piotr.marciniak

Odbudowa wybranych miast na „Ziemiach Odzyskanych” jako 

problem urbanistyczny, architektoniczny i konserwatorski.

Reconstruction of selected cities in the "Regained Territories" as an 

urban planning, architectural and conservation problem.

5

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

agata.bonenberg@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/agata.bonenberg

Badania w obrębie przygotowania nieruchomości do sprzedaży; home 

staging. Obsługa, ocena, korekta przestrzeni przeznaczonych do 

wynajmu i sprzedaży.

Research concerning preparation properties for sale; home staging. 

Handling, evaluation, correction of spaces for rent and sale.

6

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

agata.bonenberg@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/agata.bonenberg

Projektowanie uniwersalne i inkluzywne w kontekście projektowania 

wnętrz.
Universal and inclusive design in the context of interior design.

7

dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP

tomasz.matusewicz@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/tomasz.matusewicz

Relacje rzeźba - architektura, założenia urbanistyczne w Polsce w XX 

w. Wybrane przykłady, autorzy. Inspiracje, kody kulturowe. Analiza 

formalna i porównawcza.

Sculpture - architecture relationships, 20th century urban planning in 

Poland. Selected examples, authors. Inspirations, cultural codes. 

Formal and comparative analysis.

8

dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP

tomasz.matusewicz@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/tomasz.matusewicz

Sztuka sakralna w kościołach posoborowych w Europie Środkowej. 

Wybrani autorzy, współzależność tektoniki/struktury architektonicznej 

a użytych środków plastycznych w architekturze.

Sacred art in post-conciliar churches in Central Europe. Selected 

authors, correlation between  tectonics / architectural structure and 

applied artistic means in architecture.

9

dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

maciej.janowski@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/maciej.janowski

Znaczenie naturalizacji obiektów architektonicznych w kształtowaniu 

współczesnego środowiska zamieszkiwania. 

The importance of naturalization of architectural objects in shaping the 

contemporary housing environment.
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10

dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

maciej.janowski@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/maciej.janowski

Sm(art) city. Mikrointerwencje jako narzędzia poprawy komfortu 

zamieszkiwania w mieście. Sm(art) city. 

Sm(art) city. Microinterventions as a tool to improve the comfort of 

living in the city.

11

dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP

katarzyna.sluchocka@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/katarzyna.sluchocka

Obiekt architektoniczny - dzieło sztuki w kontekście procesów 

postrzegania  

Architectural object - a work of art in the context of perceptioning 

processes

12

dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP

katarzyna.sluchocka@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/katarzyna.sluchocka

Przestrzeń kreatywna w kontekście procesów postrzegania i 

projektowania 
Creative space in the context of perception and design processes

13

dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

grazyna.kodym-kozaczko@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/grazyna.kodym-kozaczko

Miasta na pograniczu polsko-niemieckim: wartości przestrzenne i 

architektoniczne. Rozwój historyczny, ochrona  oraz możliwości i 

zasady rozwoju.

Towns on the Polish-German border: spatial and architectural values. 

Historical development, protection, possibilities  and principles of 

development.

14

dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

grazyna.kodym-kozaczko@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/grazyna.kodym-kozaczko

Zespoły rezydencjonalno-folwarczne: wartości przestrzenne  i 

architektoniczne, ochrona i możliwości  rozwoju.

Residential and farm complexes in Poland: spatial and architectural 

values, protection and development opportunities.

15

dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

radoslaw.barek@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/radoslaw.barek

Architektura i budownictwo z naturalnych materiałów miejscowych Architecture  and construction made natural local materials

16

prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

anna.januchta-szostak@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/anna.januchta-szostak

Znaczenie standardów zabudowy i zagospodarowania terenu w 

strategiach adaptacji do zmiany klimatu i gospodarowania wodami 

opadowymi

Building and land use standards in strategies of adaptation to climate 

change and rainwater management


