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PROF. UAM DR HAB. LIDIA MIERZEJEWSKA 

Generalnie tematyka związana z szeroko pojętym planowaniem i gospodarką 

przestrzenną. 

Przykłady prac magisterskich: 

 Koncepcje zagospodarowania przestrzennego 

o Koncepcja zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Taczanowie 

o Koncepcja zagospodarowania zachodniego klina zieleni w Poznaniu 

 Metodyka planowania przestrzennego 

o Zastosowanie wybranych analiz przestrzennych i krajobrazowych w 

projektowaniu i tworzeniu dokumentów planistycznych na przykładzie 

poznańskiej dzielnicy Śródka 

 Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny 

o Kierunki zrównoważonego rozwoju miasta Płońsk” 

o Wykorzystanie wskaźników w ocenie ładu i zagospodarowania przestrzennego, 

przykład gminy Rokietnica i Suchy Las 

o Jakość życia w gminie Przemęt 

o Wpływ zakładów górniczych "Lubin" na rozwój Lubina 

o Procesy suburbanizacji w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej: Suchy 

Las oraz Tarnowo Podgórne 

o Wpływ położenia przygranicznego na rozwój miasta i gminy Słubice 

 Rewitalizacja i gentryfikacja 

o Rewitalizacja terenu Starej Gazowni przy ulicy Grobla w Poznaniu 

o Rewitalizacja terenu zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej w Poznaniu 

o Gentryfikacja w Poznaniu (przykład zespołu urbanistycznego Maxa Johowa) 

 Zagospodarowanie turystyczne 

o Zagospodarowanie turystyczne powiatu kolskiego 

o Ocena i perspektywy rozwoju zagospodarowania turystycznego gminy 

Mosina” 

 Inwestycje 

o Ocena atrakcyjności inwestycyjnej miasta i gminy Swarzędz” 

o Inwestycje proekologiczne realizowane przez gminę Grodzisk Wielkopolski i 

źródła ich finansowania” 

 Reklama zewnętrzna 

o Zjawisko reklamy zewnętrznej w przestrzeni miejskiej Poznania 

 



PROF. DR HAB. PAWEŁ CHURSKI  

http://www.staff.amu.edu.pl/~chur/dydaktyka.html 

problematyka 

 Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego  

 Efektywność polityki strukturalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

 Regionalne zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Europy w 

układzie państw lub kontynentu (różne wymiary)  

 Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce  

 Specjalizacja w procesie rozwoju regionalnego  

 Rewitalizacja – programy, projekty, finansowanie, wdrażanie  

 Tematy zaproponowane przez Magistrantów  

Przykładowe tematy prac magisterskich:  

 Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego (wybrana 

gmina, powiat lub województwo).  

 Zasady i procedury aplikacyjne dotyczące pozyskiwania środków pomocowych (analiza 

na wybranym przykładzie).  

 Obszary problemowe polityki regionalnej w (wybrane państwo członkowskie Unii 

Europejskiej).  

 Efektywność realizacji polityki strukturalnej Unii Europejskiej (wybrane państwo 

członkowskie Unii Europejskiej).  

 Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego (wybrane państwo lub 

grupa państw w Europie).  

 Zróżnicowanie regionalne stanu i struktury rynku pracy w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (lub inny wymiar rozwoju regionalnego np.: poziomu rozwoju sektora 

R&D, itp.).  

 Czynniki rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranej gminy.  

 Czynniki rozwoju regionalnego na przykładzie wybranego województwa.  

 Rewitalizacja wybranego obszaru  - program –  realizacja – konsekwencje 

 Autorska koncepcja rewitalizacji – założenia – źródła finansowania – wdrażanie  

 Specjalizacja Regionalna województwa i jej wpływ na proces rozwoju społeczno-

gospodarczego 

 Smart Specjalizacja – założenia a rzeczywistość na przykładzie wybranego regionu 

 

 



PROF. UAM DR HAB. ANNA KOŁODZIEJCZAK  

Tematyka prac magisterskich i prowadzonego seminarium obejmuje pragmatyczne problemy 

gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich oraz rozwój społeczno-gospodarczy tych 

obszarów. Zakres przestrzenny może dotyczyć gminy, powiatu, podregionu lub 

województwa. 

Zagadnienia tematów prac magisterskich:  

 Zagospodarowanie przestrzenne terenów wiejskich, także turystyczne. 

 Rewitalizacja jako forma rozwoju wsi. 

 Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 

wiejskich. 

 Uwarunkowania i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. 

 Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na zmiany w strukturze przestrzennej obszarów 

wiejskich. 

 Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa. 

 Obrót nieruchomościami gruntowymi. 

 Źródła odnawialnej energii. 

 Produkty regionalne, dziedzictwo kulinarne, bezpieczeństwo żywnościowe. 

 

Propozycja tematów może ulec modyfikacji w ramach w/w zagadnień, stosownie do 

propozycji studentów zaakceptowanych przez promotora. 

 

 



PROF. UAM DR HAB. JACEK KOTUS  

http://igsegp.amu.edu.pl/struktura-instytutu/zaklad-zachowan-przestrzennych-czlowieka/ 

http://www.spatial-behavior.pl/o-nas/prof.-uam-dr-hab.-jacek-kotus/opis-zajec 

Zakres tematyczny seminarium magisterskiego wyznaczony jest poprzez zagadnienia z kręgu 

społecznych aspektów „urban studies”, geografii behawioralnej, geografii społecznej, 

psychologii środowiskowej i socjologii miasta (przestrzeni). 

W szczególności problematyka dotyczy:  

• zmian struktur przestrzennych współczesnego miasta, 

• zmian struktur społecznych we współczesnym mieście, 

• stylów życia mieszkańców miasta,  

• społeczności sąsiedzkich i ich miejsca w mieście,  

• terytorialności i delimitacji granic na podstawie zachowań, 

• tożsamości i przynależności w kontekście przestrzennym,  

• motywacji i preferencji społecznych,  

• organizacji społecznej w przestrzeni, w tym funkcjonowania systemów, powstawania 

konfliktów społecznych i napięć oraz partycypacji społecznej,  

• zachowań indywidualnych, grupowych oraz zbiorowych w przestrzeni prywatnej, 

sąsiedzkiej oraz publicznej,  

• proksemiki - wpływu przestrzeni na zachowania człowieka – otwarte i zamknięte 

przestrzenie półpubliczne i publiczne.  

• analiz percepcji przestrzeni, wyobrażeń, kreowania wizerunku, naznaczania przestrzeni 

(stygmatyzacji i stereotypizacji)  

• zachowań społecznych i przestrzennych w obszarach ryzyka klęsk żywiołowych (hazards 

and risk behaviours) 

Wszystkie prace w założeniu mają charakter empiryczny, najczęściej analizy prowadzone są 

w mikroskali i mezoskali (w podstawowych pod względem organizacji strukturach 

społecznych i przestrzennych). Szczegółowe tematy można przedyskutować wcześniej na 

dyżurach. 

Istnieje możliwość indywidualnego prowadzenia pracy (bez tworzenia grupy 

seminaryjnej), po wcześniejszej akceptacji problematyki. 



PROF. UAM DR HAB. ROMAN MATYKOWSKI 

 

Wykaz prowadzonych i zakończonych prac magisterskich 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez władze samorządowe w mieście Wągrowiec 

jako czynnik rozwoju lokalnego 

Wpływ działalności samorządowej gminy Czerwonak na warunki zaspokajania potrzeb jej 

mieszkańców 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gminie Kobierzyce w latach 1992-2005 i ich wpływ 

na sytuację społeczno-gospodarczą gminy 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i jej wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą 

regionu 

Poziom i struktura bezrobocia w powiecie wolsztyńskim w latach 1999-2005 

Rozmieszczenie placówek handlu i gastronomii w centralnym obszarze Poznania 

Struktura przestrzenno-ekonomiczna gminy Rogoźno 

Przestrzenne zróżnicowanie alergii wśród młodzieży licealnej w powiecie poznańskim 

Struktura przestrzenna usług zespołu osadniczego Zbąszynia 

Struktura przestrzenna usług w Gostyninie 

Zagospodarowanie turystyczne gminy Mosina i Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Funkcjonowanie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na tle innych takich stref 

ekonomicznych w Polsce 

Struktura przestrzenno-usługowa gminy Ujście 

Aspekty przestrzenno-ekonomiczne procesów urbanizacji w Polsce Zachodniej 

Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej Zielonej Góry w latach 1950-2007  

Sulęcin jako ośrodek ponadlokalny 

Porównanie wybranych przestrzeni publicznych miasta Poznania 

Polscy migranci zarobkowi w Irlandii w latach 2004-2007 

Rozmieszczenie i funkcjonowanie parków rozrywki w Niemczech 

Gospodarka lokalna i inwestycje w gminie Budzyń 

Zmiany struktury ludności i rynku pracy w gminie Tarnowo Podgórne w latach 1990-2007 

Struktura przestrzenna usług w gminie Tarnowo Podgórne 

Infrastruktura komunalna gminy Tarnowo Podgórne w latach 2000-2007 

Struktura społeczno-gospodarcza gminy Miłosław 

Gostyń jako ośrodek usługowy 

Struktura i poziom bezrobocia w powiecie kościańskim w latach 1999-2007 

Rozmieszczenie i hierarchia ośrodków piłki nożnej w Polsce 

Olesno jako ośrodek subregionalny 

Struktura przestrzenna usług w Puszczykowie 



Funkcjonowanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jej wpływ na sytuację 

społeczno-gospodarczą podregionu wałbrzyskiego 

Uwarunkowania i efekty współpracy transgranicznej w polskiej części Euroregionu Śląsk 

Cieszyński 

Zagospodarowanie turystyczne gminy Sieraków 

Ośrodek szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Ostrowie Wielkopolskim i przestrzenny zasięg 

jego oddziaływania 

Zmiany struktury przestrzennej i administracyjnej Kościoła Polskokatolickiego w Polsce oraz 

lokalne przykłady oddziaływania 

Aspekty społeczno-ekonomiczne i przestrzenne organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

EURO 2012 (na przykładzie Poznania i Wrocławia) 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Sieradza i zmiana jej składników w latach 1970-2010 

Obcokrajowcy w przestrzeni miejskiej Berlina – przypadek Polaków i Turków 

Atrakcyjność turystyczna gminy Mosina i możliwości rozwoju specyficznych form turystyki i 

rekreacji w Wielkopolskim Parku Narodowym 

Ruchliwość rezydencjalna i procesy przystosowania się studentów przyjezdnych Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w przestrzeni społeczno-ekonomicznej Poznania 

Struktura społeczno-ekonomiczna gminy Nowe Skalmierzyce 

Zasięg oddziaływania przestrzennego i edukacyjnego Wydziału Historycznego Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza 

Polscy migranci zarobkowi w bezpośredniej strefie oddziaływania Wielkiego Londynu  

Struktura przestrzenno-funkcjonalna Sieradza i jej zmiany w latach 1990-2014  

 

Możliwe jest podejmowanie tematów podobnych do już podjętych i zakończonych z 

zakresu gospodarki przestrzennej, jak i geografii społeczno-ekonomicznej (o ile 

wpasowują się w pole badawcze gospodarki przestrzennej). 

Jestem też otwarty na propozycje potencjalnych magistrantów (ale pod warunkiem 

wcześniejszego bezpośredniego uzgodnienia). 



PROF. UAM DR HAB. ELIZA KALBARCZYK 

 

Tematyka związana z uwarunkowaniami przestrzennymi różnego typu inwestycji, ze 

szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii 

Proponowane tematy prac: 

1. Możliwości funkcjonowania farm wiatrowych w świetle aktualnych przepisów – np.   

w woj. zachodniopomorskim; w woj. pomorskim; lub case study dla wybranej dużej 

farmy wiatrowej 

2. Przestrzenne aspekty lokalizacji elektrowni solarnych w Polsce 

3. Przestrzenne aspekty lokalizacji biogazowni rolniczych w Polsce 

4. Rola zielonych dachów i zielonych ścian w strukturze przestrzennej miast (na 

dowolnie wybranym przykładzie) 

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich na przykładzie 

gminy …. 

6. SPA dla  miast – czyli Strategiczne plany adaptacji miast do zmian klimatu – analiza 

porównawcza 

7. Temat zaproponowany przez studenta – opieka nad jego realizacją pod kątem 

spełniania wymogów stawianych pracy magisterskiej 

 

Przykłady zrealizowanych  prac: 

1. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju fotowaltaiki w powiecie leszczyńskim 

2. Warunki lokalizacji elektrowni solarnych w Polsce i na świecie 

3. Wybrane aspekty lokalizacji farm wiatrowych na świecie 

4. Zagospodarowanie i propozycja rewitalizacji obszaru byłego PGR na przykładzie PPZ 

Przybkowo sp zoo w województwie pomorskim 

5. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie otuliny parku 

narodowego na przykładzie miasta Puszczykowa. 

6. Polityka proinwestycyjna wybranych gmin w województwie wielkopolskim 

7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi na przykładzie gminy Gniewkowo 

(województwo kujawsko-pomorskie), 

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich na przykładzie 

gminy Komorniki 

9. Przestrzenne, prawne, środowiskowe aspekty lokalizacji elektrowni wiatrowych na 

przykładzie powiatu gnieźnieńskiego.   

10. Rola zielonych dachów w strukturze przestrzennej Poznania 

11. Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w powiecie nowotomyskim 

12. Bariery realizacji inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej. Przypadek farmy 

wiatrowej w gminie Krzywiń (woj. wielkopolskie). 



DR ARTUR BAJERSKI  

Seminarium magisterskie, w którym proponuję Państwu uczestniczyć, poświęcone 

będzie gospodarce przestrzennej ujmowanej szeroko, tj. jako dyscyplinie położonej na styku 

geografii społeczno-ekonomicznej, socjologii, ekonomii i architektury. Ze względu na takie 

ujęcie na seminarium będziemy dyskutować o różnych zagadnieniach, które dotyczą m.in. 

sfery gospodarczej obszarów miejskich i wiejskich, ich zagospodarowania przestrzennego, 

występujących problemów społecznych, zagadnień związanych z dostępnością i 

funkcjonowaniem różnych usług itd. 

Seminarium będzie obejmowało trzy semestry. Pierwszy semestr będzie miał charakter 

„ogólno-rozwojowy”. Jego celem będzie doskonalenie Państwa umiejętności analitycznych, 

dyskusyjnych oraz „pisarskich”, a także poznanie podstaw pracy naukowej, koniecznych do 

przygotowania pracy magisterskich. Zakładam, że w pierwszym semestrze nastąpi 

krystalizacja Państwa zainteresowań naukowych, która zaowocuje dokładnym ustaleniem 

problematyki i zakresu prac magisterskich. Drugi semestr będzie wiązał się z zawężaniem 

kręgu naszych rozważań do tematyki Państwa prac. Pracować będziemy już indywidualnie (tj. 

poprzez indywidualne konsultacje). Spotkania te będą kontynuowane w trzecim semestrze.  

Prace magisterskie 

Jestem otwarty na różną tematykę prac magisterskich zarówno z zakresu gospodarki 

przestrzennej, jak i prac interdyscyplinarnych (poruszających problematykę gospodarki 

przestrzennej, ale związaną także z innymi dyscyplinami, np. socjologią, ekonomią). Możliwa 

jest realizacja prac zarówno w przeważającej mierze empirycznych, jak i teoretycznych. 

Jeśli mają Państwo sprecyzowaną tematykę pracy magisterskiej, zachęcam do 

zgłoszenia się do mnie jeszcze przez wyborem promotora i do przedyskutowania tej 

kwestii. Przy czym, wstępnie zaproponowany przez Państwa temat można ewentualnie 

zmienić do wakacji. Osobom, które do tego terminu nie będą miały ustalonego tematu pracy, 

sam będę proponował zajęcie się różnymi zagadnieniami (wybór oczywiście należy do 

Państwa). 

Przykładowe tematy prac magisterskich, które proponuję Państwu realizować 

(związanych z moimi zainteresowaniami naukowymi): 

1. Wewnętrzne peryferia społeczno-gospodarcze w Polsce 

2. Problemy zarządzania siecią szkolną na obszarach wiejskich 

3. Wykorzystanie i percepcja przestrzeni miejskiej przez wybraną kategorię osób (dzieci, 

młodzież, osoby starsze). 

4. Porównanie dostępności przestrzennej usług dla mieszkańców osiedli wielkopłytowych i 

osiedli deweloperskich w Poznaniu 

5. Centrum Poznania nocą – studium społeczno-przestrzenne 

6. Percepcja przestrzeni miejskiej Poznania wśród uczniów wybranych szkół podstawowych 

i gimnazjów 



Jak dotąd pod moją opieką powstało ponad 50 prac dyplomowych, w tym ponad 30 

prac magisterskich. Ich tematyka była zróżnicowana, znacznie wykraczając poza wyżej 

wymienione tematy. Prace dotyczyły m.in. zamykania szkół wiejskich, zróżnicowania 

przestrzennego i dynamiki przestępczości w Poznaniu, struktury przestrzennej rozrywki w 

dużym mieście, wpływu powstania galerii handlowej na miasto średniej wielkości, procesów 

suburbanizacji (miast średniej wielkości, Poznania), przestrzeni zakładów poprawczych, 

tożsamości lokalnej mieszkańców różnych miast, struktury przestrzennej usług w wybranym 

mieście, działalności edukacyjnej parku narodowego etc. 

Kontakt: dr Artur Bajerski, IGSEiGP; pok. 145; tel: 61 8296171,  

e-mail: bajerski@amu.edu.pl. 

Dyżury: czwartek (12:00 – 14:00), piątek (12:00 – 14:00). Jestem dostępny także w pozostałe 

dni (od 9 do 15:30)  

 

mailto:bajerski@amu.edu.pl

