Konkurs dyplomowy TUP rozstrzygnięty
Wpisany przez Anna Jaworska
sobota, 14 września 2013 08:21

W czwartek 12 września 2013 roku nastąpiło oficjalne otwarcie kopert z nazwiskami autorów
prac zgłoszonych w Konkursie o doroczne nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe z
zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2012 roku.

Jury konkursu nagrodziło następujące prace:

w kategorii "Projektowanie urbanistyczne:
Nagrodę przyznano Pani Emilii Bogdanowicz za pracę pt.: "Proces kształtowania przestrzeni
publicznej w małym mieście na przykładzie Mińska Mazowieckiego" wykonaną pod kierunkiem
prof. nzw. dr inż. arch. Marka Budzyńskiego na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej.

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia.

Wyróżnienie I stopnia przyznano Panu Piotrowi Woldańskiemu za pracę pt.: "Re:
Urbanizacja. Kompleksowe przekształcenia tkanki miejskiej na przykładzie otoczenia Stacji
Łódź Chojny" wykonaną pod kierunkiem dr mgr arch. Mirosława Wiśniewskiego na Politechnice
Łódzkiej.

Wyróżnienie II stopnia przyznano Panu Piotrowi Markowi Smolnickiemu za pracę pt.: "
Pruszcz 2020+ Studium koncepcyjne rozwoju i przekształceń miasta" wykonaną pod kierunkiem
dr hab. inż. arch. Aleksandry Sas - Bojarskiej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

w kategorii "Gospodarka przestrzenna":
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Nagrodę otrzymał Pan Daniel Mikulski za pracę pt.: "Projekt odnowy wsi Murzynowo
Kościelne" wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Elżbiety Raszei na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu.

W tej kategorii przyznano jedno wyróżnienie Panu Piotrowi Dąbrowskiemu za pracę pt.:
"Forteczny szlak rowerowy Twierdzy Warszawa jako element integrujący przestrzeń zabytkową"
pod kierunkiem dr inż. arch. Profesora SGGW Jeremiego Królikowskiego na Wydziale Leśnym
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 6
listopada br. podczas konferencji Future4Build na terenie EXPO XXI w Warszawie. Wkrótce
poinformujemy Państwa o szczegółach tego wydarzenia.

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 nagród jest kancelaria:
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