
 
Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów 

studiów licencjackich Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 
w roku akademickim 2017/2018 

 

Geografia ze specjalnością ekologia miasta 
 
 
 
 
DR BARBARA FJAŁKIEWICZ-KOZIEŁ 
 

1.  Tworzenie parku ekoprzemysłowego w wybranym regionie (w otoczeniu licencjusza). 

2.   Konflikt pomiędzy ochroną środowiska a dobrem społecznym na przykładzie doliny 
Rospudy. 

3.  Ochrona małych zwierząt w mieście (Praca z ArcGIS). 
4.  Pozytywne i negatywne skutki obiegu gazów cieplarnianych w mokradłach. 
 
 
DR PIOTR KOŁACZEK   

 
1.  Wzorce pyłkowe zbiorowisk muraw kserotermicznych Krakowa i okolic i ich możliwość 
zastosowania w badaniach kryminalistycznych. 
2.  Wzorce pyłkowe zbiorowisk łąk kośnych na obszarze Podkarpacia i ich możliwość 
zastosowania w badaniach kryminalistycznych.  
3. Rozwój wybranego działu paleoekologii w badaniach nad miastami w świetle 

zasobów baz danych. 

 

 
PROF. DR HAB. MARIUSZ LAMENTOWICZ    
 
1.  Zmiany hydrologiczne w torfowiskach Polski NE i NW i ich relacje ze zmianami 

klimatu (wybór stanowiska w zależności od stanu zaawansowania projektu 
badawczego – zmienne w czasie i przestrzeni). 

2.  Ameby skorupkowe jako bioindykatory eutrofizacji jezior Polski północnej. 
3.  Rekonstrukcje pożarów w ostatnich 2000 lat. 
4. Akumulacja węgla w torfowiskach Polski w ciągu ostatnich 4000 lat. 
5. Przekształcenia torfowisk na obszarach zurbanizowanych. 
6.  Funkcjonowanie i struktura torfowisk na obszarach leśnych. 
7.  Wpływ globalnego ocieplenia i susz na funkcjonowanie mokradeł – badania 
eksperymentalne. 
8.  Usługi ekosystemowe i ochrona mokradeł. 

 

 
PROF. DR HAB. MOROSŁAW MAKOHONIENKO   

1. Środowisko kulturowe Poznania - inwentaryzacja i dokumentacja kartograficzna. 
2. Analizy zlewni małych rzek aglomeracji poznańskiej. 
3. Analizy zmian środowiskowych w zapisie kartografii historycznej. 

 
DR MONIKA RZODKIEWICZ  



 
1. Formy wykorzystania zieleni w przestrzeni wybranego miasta (Rodzaje zieleni 

miejskiej, funkcje zieleni w miastach, ochrona zieleni w miastach). 

2. Ekologiczne i energooszczędne miasto (Wizja przyszłości? Miasto przyszłości? 

Utopie czy miasta idealne? Jak można wykorzystać naturalne zasoby przyrody?). 

3. Odnawialne źródła energii  w wybranej gminie (Najważniejsze źródła odnawialne – 

charakterystyka, dostępność , przykłady inwestycji w wybranym regionie). 

4. PALEOEKOLOGIA – przeszłość zbiorników wodnych (Celem tej pracy będzie 

synteza oraz porównanie najnowszych badań paleoekologicznych (okrzemki, pyłki 

itd.) z obszaru wybrzeża Bałtyku Południowego). 

5. Współczesne zespoły okrzemkowe jezior przybrzeżnych (Celem tej pracy będzie 

opracowanie wyników analiz okrzemkowych oraz właściwości fizyczno-chemicznych 

wód jezior przybrzeżnych). 

6. Wpływ antropogeniczny na zmiany w strukturze okrzemek wybranego jeziora. 

 
 
PROF. UAM DR HAB. MACIEJ MAJOR 
 
1.  Własne propozycje studentów z zakresu monitoringu, geoekologii oraz uwarunkowań, 
stanu i przemian środowiska geograficznego różnych regionów Polski z wykorzystaniem 
narzędzi GIS. 
2.  Funkcjonowanie geoekosystemów jezior i zagłębień bezodpływowych na Pomorzu 
Zachodnim (dorzecze Parsęty). 
3.  Funkcjonowanie geoekosystemów jezior i zagłębień bezodpływowych na Pojezierzu 
Wielkopolskim. 
4.  Migracje zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych na terenie 
zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu. 
5.  Wpływ presji antropogenicznej na układ sieci hydrologicznej aglomeracji poznańskiej 
(analizy z wykorzystaniem map archiwalnych). 
6.  Obieg materii w geoekosystemie leśnym na obszarze zurbanizowanej zlewni 
Różanego Strumienia w Poznaniu. 
7.  Wpływ uwarunkowań środowiska przyrodniczego na obieg materii w układzie 

pionowym atmosfera – wody powierzchniowe – profil glebowy – wody podziemne w 
zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu. 

8.  Modelowanie i prognozowanie zmian zanieczyszczeń powietrza na terenie Poznania. 
9.  Zjawiska ekstremalne w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu. 
10.  Modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego w zlewni Różanego 
Strumienia w Poznaniu. 
 
 
 
DR MARIUSZ SAMOŁYK  
 
1.   Korytarze w miastach - ekologia a ekonomia. 

 
 
DR JACEK TYLKOWSKI          
 
1. Wpływ ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych i geomorfologicznych na 

funkcjonowanie miast w polskiej strefie brzegowej Bałtyku. 



2. Ekologiczne zagrożenia funkcjonowania ośrodków miejskich w strefie brzegowej 

Bałtyku. 

 


