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Streszczenie rozprawy w języku polskim:  

Problematyka badawcza dysertacji dotyczy analizy matematycznego zapisu tworzenia 

form dwu- oraz trójwymiarowych oraz współczesnych metod matematycznych 

stosowanych w procesie projektowania architektonicznego. Obszar zainteresowań 

naukowych skoncentrowano na współczesnych relacjach pomiędzy matematyką 

stosowaną, a projektowaniem architektonicznym oraz na wykorzystywaniu 

poszczególnych gałęzi języka matematyki, w celu określenia i klasyfikacji wpływu 

zagadnienia na jakość projektu architektonicznego. Praca rozważa, czy na obecnym 

stadium rozwoju możliwości współczesnej matematyki architekci są  w stanie określić za 

pomocą funkcji matematycznych parametry każdego aspektu wpływającego na 

poprawny projekt oraz czy architekci zmierzają w kierunku, aby proces projektowy 

całościowo oprzeć na zapisie matematycznym. Praca ma na celu określenie w jakich 

fazach projektowania, w jakim stopniu i w jakich aspektach sprecyzowanie 

matematycznego zapisu wymagań projektowych i stosowanie metod matematycznych 
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stanowi efektywny wydźwięk dla końcowego projektu architektonicznego, również                    

w kontekście celów i priorytetów stawianych współczesnej architekturze powiązanych                 

z ideą równoważenia rozwoju i podejściem proekologicznym.  

Streszczenie rozprawy w języku angielskim:  

Selected research issues of the dissertation concern the analysis of the mathematical 

notation of creating two- and three-dimensional forms as well as modern mathematical 

methods used in the process of architectural design. The area of scientific interest focuses 

on contemporary relations between applied mathematics and architectural design, as 

well as the use of individual branches of the mathematical language to determine and 

classify the impact of this issue on the quality of an architectural design. The dissertation 

considers whether, at the current stage of development of the possibilities of modern 

mathematics, architects are able to determine, using mathematical functions, the 

parameters of each aspect influencing the correct design, and whether architects are 

moving towards basing the design process entirely on mathematical notation. The aim of 

this research is to determine in what design phases, to what extent and in what aspects, 

specifying the mathematical notation of the design requirements and using 

mathematical methods is an effective response to the final architectural design, also in 

the context of the goals and priorities set for contemporary architecture related to the 

idea of sustainable development and pro-ecological approach . 


