
 
Tematy prac inżynierskich Studentów III roku studiów Geoinformacji 

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku akademickim 2017/2018 

 

dr Jolanta Czerniawska 

1. Analiza zmian brzegu południowego Bałtyku w latach 2011-2018 na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz danych RTK GPS. 

2. Analiza pokrycia powierzchni Słowińskiego Parku Narodowego w świetle danych lotniczego skanowania laserowego, obrazów Land Cover - możliwość 

wykorzystania. 

3. Propozycja własna z zakresu analiz geoinformacyjnych - do ustalenia z promotorem. 

4. Analiza zmian zasięgu Wydmy Czołpińskiej na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz danych RTK GPS. 

5. Analiza pokrycia powierzchni Słowińskiego Parku Narodowego w świetle danych lotniczego skanowania laserowego, obrazów Land Cover - możliwość 

wykorzystania. 

6. Analiza zmian brzegu południowego Bałtyku w latach 2011-2018 na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz danych RTK GPS. 

 
dr Anna Dmowska 

1. Projekt graficznego systemu wsparcia analizy i modelowania struktury przestrzennej przy użyciu biblioteki gstat w R. 

 
dr Marek Ewertowski 

1. Analiza czaso-przestrzenna zmian pokrycia/użytkowania terenu związanych z rozwojem aglomeracji miejskiej na przykładzie  Chongquing, Chiny. 

2. Wykorzystanie multispektralnych obrazów satelitarnych do monitorowania pożarów i oceny ich skutków na przykładzie Kalifornii, Stany Zjednoczone. 

3. Wykorzystanie multispektralnych obrazów satelitarnych do monitorowania pożarów i oceny ich skutków na przykładzie Środkowej Afryki. 

4. Analiza czaso-przestrzenna zmian pokrycia/użytkowania terenu związanych z rozwojem aglomeracji miejskiej na przykłądzie Brisbane, Australia. 

5. Analiza częstotliwości zalewania obszarów nadrzecznych na podstawie zobrazowań satelitarnych. 

6. Opracowanie ortofotomap i cyfrowych modeli wysokościowych na podstawie zdjęć z dronów do analizy zjawisk w skali lokalnej. 

7. Analiza czaso-przestrzenna zmian pokrycia/użytkowania terenu związanych z rozwojem aglomeracji miejskiej na przykładzie Miami, Stany Zjednoczone. 

8. Porównanie przydatności obrazów satelitarnych Landsat-8 i Sentinel-2 do analizy dynamiki kriosfery. 



dr Joanna Gudowicz 

 

1. Analiza geomorfometryczna dla obszaru Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

2. Propozycja własna z zakresu analiz geoinformacyjnych - do ustalenia z promotorem. 

3. Analiza geoinformacyjna lokalizacji pożarów lasu na przykładzie obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. 

4. Analiza geomorfometryczna wybranych odcinków doliny rzeki Warty. 

5. Analiza zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

6. Analiza geoinformacyjna lokalizacji bankomatów banku SGB w Polsce. 

 

prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt 

1. Interaktywny przewodnik po Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu - źródła i przygotowanie danych do bazy danych. 

2. Interaktywny przewodnik po Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu - baza danych. 

3. Interaktywny przewodnik po Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu - aplikacja na smartfon. 

 
dr hab. Jarosław Jasiewicz 

1. Modelowanie rzeczywistej dostępności wybranych obiektów i usług na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania. 

2. Modelowanie rzeczywistej dostępności wybranych obszarów rekreacyjnych na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania. 

3. Analiza dostępności wybranych obiektów i usług na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania środkami komunikacji miejskiej. 

4. Modelowanie rzeczywistej dostępności wybranych obiektów handlowych na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania. 

5. Interakcja i wizualizacja procesu modelowania geostatystycznego. 

6. Analiza lukowatości (wypełnienia przestrzennego) wybranych klas pokrycia terenu na terenie miasta Poznania. 

 
dr Robert Kostecki 

1. Aplikacja interaktywna pełniąca funkcję wyszukiwarki atrakcji turystycznych w zasięgu wybranej izochrony w oparciu o analizę sieciową w przestrzennej bazie 

danych. 



2. Aplikacja interaktywna zgłaszania projektów zmian w przestrzeni gminy w ramach konsultacji obywatelskich. 

3. Interaktywna mapa Poznańskiego Szlaku Fortecznego z przestrzenną bazą danych. 

4. Przestrzenna baza danych farm wiatrowych Pomorza Zachodniego. 

5. Interaktywna mapa dla fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z przestrzenną bazą danych. 

 
dr Sławomir Królewicz 

1. Zastosowanie fotogrametrii do odtwarzania kształtu obiektu w makroskali na przykładzie modelu fragmentu miasta. 

 
dr Michał Rzeszewski 

1. Geoportal Gorzowa Wielkopolskiego. 

2. Interaktywna mapa zagrożeń związanych z podnoszeniem się poziomu morza dla polskiego wybrzeża Bałtyku. 

3. Interaktywna mapa zasięgów zlodowaceń. 

4. Analiza cyberpejzażu Poznania w świetle danych z serwisu Facebook. 

5. Geoporta gminy Czermin. 

6. Analiza ruchu turystycznego w Europie przy wykorzystaniu danych z mediów społecznościowych. 

7. Interaktywna mapa przestępczości w Poznaniu - analiza i wizualizacja danych przestrzennych. 

8. Gdzie warto inwestować? Interaktywna mapa cen kupna i wynajmu nieruchomości. 

9. Interaktywna mapa preferencji muzycznych w Europie. 

 
prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski 

1. Projekt zabezpieczeń przeciwerozyjnych w wybranej zlewni Beskidów Zachodnich. 

dr Marcin Winowski 

1. Metodyka automatyzacji obliczeń erozji wybrzeży klifowych. 

 



prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński 

1. Potencjał energetyczny dachów Poznania. 

2. Stopień wykorzystania technologii mobilnych w różnych grupach wiekowych i zawodowych Poznania. 

3. Infrastruktura tras rowerowych Poznania w porównaniu z miastami partnerskimi. 

4. Integracja kolejowo-tramwajowo-autobusowa sieci komunikacji miejskiej w Poznaniu. 

5. Projekt trasy rowerowej/spacerowej wzdłuż pierścienia fortów pruskich w Poznaniu. 

6. Potrzeby parkingowe dla samochodów w Poznaniu. 

7. Rozwój sieci telekomunikacyjnej w Poznaniu od roku 1989. 

8. Ocena dostępności komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych w Poznaniu. 

9. Zastosowanie modelu grawitacji do analizy pochodzenia studentów WNGiG. 

10. Rozkład przestrzenny kosztów budżetu obywatelskiego w dzielnicach Poznania. 

11. Udział Ubera w usługach transportu drogowego w Poznaniu. 

12. Koncepcja rozwiązań komunikacyjnych dla Kampusu UAM Morasko. 

13. Wizualizacja graficzna działań służb ratowniczych na mapie cyfrowej Poznania. 

14. Rozwój i przebieg tras rowerowych w Poznaniu. 

15. Przestrzenna identyfikacja rozmiaru zjawiska bezdomności w Poznaniu. 

 

 


