
 
Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów 

studiów magisterskich Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 
w roku akademickim 2016/2017 

 
Turystyka i rekreacja 

 
DR HAB. BARBARA ANTCZAK-GÓRKA 
 
1. Walory turystyczne miast położonych nad rzeką 
2. Turystyka literacka 
 
 
PROF. UAM DR HAB. GRZEGORZ KOWALEWSKI 
 
1. Kartowanie i analizy przestrzenne roślinności w obrębie miast, sieci komunikacyjnej, 
obszarów wiejskich, lasów, bagien i mokradeł, jezior. W trakcie pracy możliwość 
(konieczność) pogłębienia wiedzy o florze i roślinności 
2. Przemiany krajobrazu, zwłaszcza w obrębie zlewni jezior i mokradeł oraz przemiany 
sieci hydrograficznej na podstawie analiz archiwalnych materiałów teledetekcyjnych i 
kartograficznych oraz źródeł historycznych 
3. Geografia kultury i religii – analiza zmienności czasowej i przestrzennej życia 
religijnego, obiektów kultu, zamków, dworów i pałaców, cmentarzy, miejsc kaźni 
4. Detekcja różnic regionalnych wywołanych okresem zaborów 
 
Zakres przestrzenny: szczególnie interesuje mnie wschodnia Wielkopolska i Poznań, 
niemniej priorytet mają preferencje piszącego pracę. 
Zakres metodyczny: narzędzia analiz przestrzennych, obsługa baz danych i narzędzia analiz 
statystycznych (podstawowych i wielowymiarowych): MIPS, QGIS, R. 
 
 
PROF. UAM DR HAB. MIROSŁAW MAKOHONIENKO 
 
Możliwość podjęcie tematu indywidualnie proponowanego, zwłaszcza problematyka 
powiązana z  
(1) dziedzictwem kulturowym,  
(2) dziedzictwem przyrodniczym kraju,  
(3) uwarunkowaniami środowiskowymi turystyki, 
(4) ochroną i kształtowaniem zasobów krajobrazowych w kontekście ruchu turystycznego, 
(5) projektowaniem szlaków turystycznych w rejonie Poznania i na ziemi łódzkiej,  
(6) promocją turystyki,  
(7) rozwojem regionalnym i lokalnym w powiązaniu z turystyką, 
(8) rekreacją w mieście. 
 
 
PROF. UAM DR HAB. MAŁGORZATA MAZUREK 
 
1. Przestrzenna i czasowa zmienność użytkowania terenu w zlewniach miejskich 
(Poznań np. Junikowski Potok, Cybina)  
2. Geobaza np. zasobów architektoniczno-historycznych/parków krajobrazowych 
regionu/gminy … 
 
UWAGA: tematy realizowane mogą być dla różnych obszarów badawczych – proponowane 
Wielkopolska i Pomorze Zachodnie. 



Istnieje możliwość modyfikacji tematów oraz po uzgodnieniu, podjęcie tematu 
indywidualnego z zakresu geomorfologii dynamicznej/hydrologii/GIS 
 
 
PROF. UAM DR HAB. KRYSTYNA MILECKA 
 
1. CouchSurfing jako szansa rozwoju turystyki dla młodych. 
2. Walory turystyczne i możliwości wykorzystania rekreacyjnego ogrodów botanicznych w 

Polsce. 
3. Zmiany destynacji turystycznych Polaków podczas ostatnich dwudziestu lat i ich 

przyczyny. 
4. Rozwój ruchu turystycznego w Polsce w nawiązaniu do przemian gospodarczych 

ostatnich 25 lat ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wyjazdowej. 
5. Szanse rozwoju ekoturystyki w Polsce, porównanie zasobów turystycznych wschodniej i 

zachodniej części kraju/poszczególnych regionów (możliwość wyboru). 
6. Pola namiotowe i kampingi w Wielkopolsce jako szansa rozwoju turystyki młodzieży 

polskiej i zagranicznej. 
7. Turystyka rowerowa w Polsce na tle Europy, stan obecny, szanse rozwoju 
8. Atrakcje turystyczne okolic Wielenia – propozycja ścieżki przyrodniczej (możliwość 

wyboru różnych regionów). 
9. Ślady działalności rzemieślniczej, ginące zawody atrakcją turystyczną regionu. 

(możliwość wyboru różnych obiektów) 
10. Festyny, zjazdy, festiwale - reklama przyciągająca turystów do lokalnych ośrodków 

kultury (możliwość wyboru różnych imprez i miejscowości). 
 
 
PROF. UAM DR HAB. IWONA PIOTROWSKA 
 

1. Ścieżki dydaktyczne przykładem kształcenia kompetencji geograficznych 
2. Parki narodowe i krajobrazowe jako formy ochrony i edukacji środowiska 

przyrodniczego 
3. Rola edukacji geograficznej w kształtowaniu świadomości  
4. Wpływ procesów demograficznych na potencjalne możliwości rozwoju edukacji 
5. Zlewnia Różanego Strumienia i jej możliwości wykorzystania w edukacji geograficznej 
6. Wykorzystanie Zlewni Różanego Strumienia w kształceniu kompetencji 

geograficznych / edukacji geograficznej 
7. Rola obserwacji terenowych w kształtowaniu / edukacji geograficznej 
8. Procesy migracyjne a system kształcenia.   

 
 
PROF. UAM DR HAB. ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI 
 
Możliwość zgłoszenia dowolnego tematu 
Propozycja winna obejmować: 
temat, dane, metody, zakres czasowy, obszar. 

 
1. Waloryzacja przyrodnicza rzeki ….do wyboru 
2. Waloryzacja geoturystyczna rzeki ….do wyboru 
3. Wyznaczenie stref morfoklimatycznych świata 
4. Dynamika rozmieszczenia pożarów na świecie 

http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/firemaps.cgi 
5. Wskazania i zalecenia służące ochronie środowiska na dowolnym obszarze 
6. Analiza wdrażania Dyrektywy Ramowej Wodnej w województwie …. (… dla 

wybranych zlewni rzek) 
7. Zarządzanie obszarami Natura 2000 w dolinach rzecznych w wybranych krajach Unii 



Europejskiej 
8. Globalne i regionalne problemy środowiska przyrodniczego 

 
 
 


