
1) Prof. UAM dr hab. Paweł Churski  

 

 

• Rola środków pomocowych w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego  

• Efektywność polityki strukturalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

• Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Europy w 

układzie państw lub kontynentu (różne wymiary)  

• Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce  

• Rewitalizacja 

• Specjalizacja regionalna 

• Tematy zaproponowane przez Magistrantów  

Przykładowe tematy prac:  

• 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)  

•  Czynniki rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranej gminy  

• Czynniki rozwoju regionalnego na przykładzie wybranego województwa  

 

2) Prof. dr hab. Waldemar Ratajczak 

Tematyka uwzględniająca zainteresowania i pomysły studentów. 

1. Rola Lokalnych Grup Działania w zarządzaniu współuczestniczącym (governance).  

2. Odnawialne źródła energii w świetle działalności prosumenckiej w Polsce.  

3. Klastry jako organizacje innowacyjne w województwie wielkopolskim.  

4. Ubóstwo a rozwój regionalny w Polsce. 

 



3) Prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska  

Generalnie tematyka związana z szeroko pojętym planowaniem i gospodarką przestrzenną.  

Przykłady prac magisterskich 

 Koncepcje zagospodarowania przestrzennego  

• Koncepcja zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Taczanowie  

• Koncepcja zagospodarowania zachodniego klina zieleni w Poznaniu  

Rozwój społeczno-gospodarczy  

• Przemiany społeczno-gospodarcze Włocławka po roku 2000  

• Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Opalenica  

• Kierunki zrównoważonego rozwoju miasta Płońsk  

• Ocena i perspektywy rozwoju miasta i gminy Krzywiń  

• Społeczno-gospodarcze kierunki rozwoju gminy Skoki Rewitalizacja  

• Rewitalizacja terenu Starej Gazowni przy ulicy Grobla w Poznaniu  

• Rewitalizacja terenu zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej w Poznaniu  

• Problemy rewitalizacji dawnej Dzielnicy Żydowskiej w Poznaniu 

Zagospodarowanie turystyczne  

• Zagospodarowanie turystyczne powiatu kolskiego  

• Ocena i perspektywy rozwoju zagospodarowania turystycznego gminy Mosina 

 Inwestycje  

• Ocena atrakcyjności inwestycyjnej miasta i gminy Swarzędz  

• Inwestycje proekologiczne realizowane przez gminę Grodzisk Wielkopolski i źródła ich 

finansowania 

 

4) prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak 

 

 Tematyka prac magisterskich i prowadzonego przeze mnie seminarium obejmuje 

pragmatyczne problemy gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich oraz rozwój 



społeczno-gospodarczy tych obszarów. Zagadnienia dotyczące tematów prac magisterskich 

obejmują:  

1. Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa. 

2. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa ekologicznego, zrównoważonego. 

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

wiejskich. 

4. Uwarunkowania i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. 

5. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 

wiejskich. 

6. Rewitalizacja (odnowa) jako forma rozwoju wsi. 

7. Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 

wiejskich. 

8. Obrót nieruchomościami gruntowymi. 

9. Zagospodarowanie przestrzenne terenów wiejskich, także turystyczne. 

10. Temat wybrany przez studenta związany z obszarami wiejskimi.  

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

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

propozycji studentów zaakceptowanych przez promotora. 

 

5) Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus  

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. 

 

6) Prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk  

1. Lokalizacja inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii – zróżnicowane aspekty i 

problemy przestrzenne (np. ocena przydatności terenu pod lokalizację OZE na 

konkretnym przykładzie)  

2. Biogospodarka - ujęcie wielowymiarowe (np. jako czynnik rozwoju, jako nowa gałąź 

gospodarki , struktura przestrzenna w Wielkopolsce) 

Przykłady tematów realizowanych prac magisterskich: 

 1. Przestrzenne, prawne i środowiskowe aspekty lokalizacji elektrowni wiatrowych na 

przykładzie powiatu ….  

2. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu …..  

3. Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy ……  

4. Warunki lokalizacji farm wiatrowych (wybrane przykłady ze świata)  

5. Znaczenie biogospodarki w rozwoju społeczno-gospodarczym wybranego obszaru.  



6. Znaczenie zielonych dachów i zielonych ścian w kształtowaniu zielonej przestrzeni w 

mieście (na wybranym przykładzie) 

 7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich na przykładzie 

gminy ….  

 

7) Prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska 

 

1. Rewitalizacja kwartału zabudowy w mieście ….. ograniczonego ulicami: …… 

2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w………… 

3. Zagospodarowanie przestrzenne dzielnicy mieszkaniowej………. w ……………. 

4. Koncepcja turystycznego zagospodarowania gminy ………….. 

5. Przekształcenia osadnictwa wiejskiego w strefach podmiejskich dużych miast 

6. Analiza i ocena przekształceń urbanistycznych jednostek osadniczych …… w latach … 

7. Czynniki i bariery rozwoju  małych miast 

 

 

8) Prof. UAM dr hab. Roman Matykowski 

1. Struktura przestrzenno-usługowa miasta lub gminy  

• Struktura przestrzenna usług Gostynina 

• Rozwój i struktura przestrzenna handlu w centralnym obszarze usługowym 

Poznania 

• Struktura przestrzenna usług w Puszczykowie 

• Struktura przestrzenno-usługowa Rogoźna 

2. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne lub przestrzenno-gospodarcze gminy (miasta)  

• Zagospodarowanie turystyczne gminy Mosina i Wielkopolskiego Parku 

Narodowego 

• Struktura przestrzenna i rozwój społeczno-ekonomiczny gminy Rogoźno 

• Struktura społeczno-gospodarcza gminy Miedzichowo 

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

3. Problematyka bezrobocia i rynku pracy w kontekście przestrzennym  

• Poziom i struktura bezrobocia a rynek pracy w powiecie wolsztyńskim 

• Poziom i struktura bezrobocia w powiecie kościańskim w latach 1999-2007 

4. Działalność podmiotów gospodarczych w różnych układach przestrzennych  

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

gospodarczą regionu 



• Przedsiębiorczość i nowe inwestycje w gminie Budzyń (na tle jej struktury 

przestrzenno-funkcjonalnej) 

• Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez władze samorządowe w mieście 

Wągrowiec jako czynnik rozwoju lokalnego 

• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gminie Kobierzyce w latach 1992-2005 i 

ich wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą gminy 

• Funkcjonowanie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na tle innych takich 

stref ekonomicznych w Polsce 

• Rozmieszczenie i funkcjonowanie parków rozrywki w Niemczech 

5. Oddziaływanie ośrodków subregionalnych  

• Olesno jako ośrodek subregionalny 

• Gostyń jako ośrodek usługowy 

• Sulęcin jako ośrodek ponadlokalny  

6. Wybrane problemy geografii społecznej  

• Porównanie wybranych przestrzeni publicznych miasta Poznania 

• Polscy migranci zarobkowi w Irlandii w latach 2004-2007 

7. Wybrane problemy geografii sportu  

• Rozmieszczenie i hierarchia ośrodków piłki nożnej w Polsce 

8. Problematyka geografii wyborczej wewnątrz miast dużych lub średnich 

 

9) Prof. UAM dr hab. Jan Hauke 

 

1. Zastosowanie metod statystycznych w analizach przestrzennego zróżnicowania 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 

2. Analiza trendów rozwojowych w różnych układach przestrzennych 

3. Wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych w analizach z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego 

 


