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Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim:
W pracy badawczej pt. Przestrzeń społeczna i półprywatna w układzie funkcjonalno-przestrzennym
szpitala dziecięcego przedstawiono sposoby podejścia do projektowania i programowania przestrzeni społecznych
i półprywatnych w szpitalach dziecięcych. Praca obejmuje wyłącznie problematykę placówek dziecięcych w Polsce
i za granicą. W opracowaniu skupiono uwagę na obszarach funkcjonalnych, tworzących wybrane do badań
obszary. Podjęta problematyka ma na celu poszerzenie stanu wiedzy na temat obiektów służby zdrowia dla dzieci.
Dysertacja doktorska polega w głównej części na zebraniu danych, pozyskanych z różnych źródeł. W celu
rozpoznania wybranych obszarów badawczych oraz opracowania podejścia do tematu, posłużono się
następującymi metodami i narzędziami badawczymi: badaniami literaturowymi i studiami przypadków (analizy
funkcjonalno-przestrzennej obiektów), narzędziem ewaluacji służącym pozyskiwaniu doskonałości projektowej.
Opracowano również, autorską metodologię podejścia do studium przypadku, w której wykorzystano
badania partycypacyjne przeprowadzone w trzech obiektach: Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci „Solidarność”
w Radziszowie, Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii oraz w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
w Sosnowcu.
Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim:
The research Social and semi-private space in the functional and spatial layout of children’s hospital shows
how to approach the design and programming of public and semi-private space for children's hospitals. The work
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includes only the issues of children centers in Poland and abroad. The study focuses attention on the functional
areas that make up the selected test areas.
Taken issues aimed at enhancing the knowledge on medical facilities for children.
Ph.D. thesis is the main part of on the data collected, obtained from various sources. In order to identify
specific areas of research and development approaches to the subject, were used the following methods and
research tools: research literature and case studies (functional and spatial analysis objects), evaluation tool serving
acquiring design excellence.
Have also been developed, proprietary methodology to the case study approach, which uses
a participatory study conducted in three locations: Rehabilitation Hospital for Children "Solidarity" in Radziszów,
Pediatrics and Oncology Center in Chorzów and the Pediatric Center John Paul II in Sosnowiec.

