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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. INŻ. SYLWIA STASZEWSKA
Prowadzę prace z zakresu: rewitalizacji, przestrzeni publicznych, terenów zieleni, zespołów
mieszkaniowych, prace związane z problematyką kształtowania obszarów wiejskich.
U mnie student sam precyzuje temat, niczego nie narzucam. Mogą być także tematy
indywidualne, zupełnie inne od proponowanych zagadnień. Ja jestem otwarta na propozycje
studenta.

