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PROF. ZW. DR HAB. TADEUSZ STRYJAKIEWICZ  

1. Rozwój regionalny i lokalny (na przykładzie wybranych miast i regionów) 

–   Wybrane czynniki rozwoju (np. rola specjalnych stref ekonomicznych, wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego, wpływ lokalizacji dużych zakładów przemysłowych, autostrad i 

innych inwestycji komunikacyjnych, inwestycji proekologicznych na rozwój wybranych 

obszarów) 

–   Demograficzne uwarunkowania rozwoju miast i regionów (np. problem kurczących się miast i 

strategie ich regeneracji) 

–   Rola tzw. sektora kreatywnego i wydarzeń kulturalnych (np. festiwali) w rozwoju miast i 

regionów 

–   Strategie rozwoju i ocena ich realizacji  

1. Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wybranych miast regionów – case studies lub 

analizy porównawcze 

2. Innowacje społeczne (w tym przedsiębiorczość społeczna) jako czynnik rozwoju obszarów 

peryferyjnych – związek z projektem Rur Action, możliwość współpracy z doktorantem z 

Irlandii 

3. Lokalizacja i przestrzenna organizacja działalności gospodarczej 

–   Na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 

–   Ocena lokalizacji i jej przestrzennych konsekwencji (społecznych, środowiskowych) 

–   Możliwość włączenia się w realizację projektu „Zmiany na rynku samochodów osobowych w 

Polsce w wymiarze przestrzennym” 

5. Temat zaproponowany przez magistranta, po uzgodnieniu z promotorem (może być związany z 

miejscem zamieszkania lub miejscem pracy) 

 

PROF. DR HAB. TOMASZ KACZMAREK  

I. Struktury przestrzenne i funkcjonowanie lokalnych i wielkomiejskich jednostek 

osadniczych. 

Przykładowe tematy: 

1. Przemiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej jednostki lokalnej w określonym horyzoncie 

czasu (10, 20 lat) 

2. Procesy suburbanizacji w aglomeracjach miejskich  

3. Problemy gospodarcze i społeczne dzielnic środmiejskich 

4. Sukcesja funkcji miejskich na przykładzie obszarów poprzemysłowych, pokomunikacyjnych, 

powojskowych itp. 

5. Nowe elementy w strukturze rezydencjalnej (apartamentowce, parki mieszkaniowe, 

budownictwo indywidualne, budownictwo komunalne, strefy renowacji zabudowy 

mieszkaniowej) 

6. Nowe elementy struktury handlowo-usługowej miasta/gminy (centra handlowo-usługowe, 

dyskonty, hipermarkety, sieci detalistów) 

7. Przestrzenna struktura usług otoczenia biznesu (usługi finansowe, biurowe) 

8. Zagospodarowanie przestrzenne w sferze kultury i  rozrywki 



9. Zagospodarowanie przestrzenne w sferze sportu i rekreacji 

10. Zagospodarowanie turystyczne miasta/gminy/regionu 

11. Struktura przestrzenna i dostępność terenów/obiektów usług publicznych: służba zdrowia, 

edukacja, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne. 

12. Tereny zielone jako element zagospodarowania przestrzennego miasta/dzielnicy 

13. Funkcjonowanie lokalnego transportu: infrastruktura drogowa, komunikacja publiczna 

14. Przestrzenie publiczne w miastach 

II. Samorząd Terytorialny: uczestnik i kreator rozwoju przestrzennego i społeczno-

gospodarczego 

Przykładowe tematy: 

1. Ocena lokalnych/regionalnych  programów rozwoju (strategie, programy branżowe) 

2. Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego 

3. Polityka przestrzenna samorządu 

4. Polityka gospodarcza samorządu 

5. Polityka społeczna samorządu 

6. Marketing terytorialny 

7. Nowe instrumenty zarządzania w samorządzie 

8. Formy partycypacji społecznej w działaniach samorządu terytorialnego 

9. Krajowa współpraca interkomunalna: związki i porozumienia  komunalne, współpraca w ramach 

obszarów metropolitalnych 

10. Zagraniczna współpraca samorządów: partnerstwo miast i gmin, euromiasta,  euroregiony.  

 

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. 

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

studentów zaakceptowanych przez promotora. 

 

Zagadnienia tematów prac magisterskich:  

 Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa. 

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

 Uwarunkowania i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. 

 Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 

wiejskich. 

 Rewitalizacja jako forma rozwoju wsi. 

 Zagospodarowanie przestrzenne terenów wiejskich. 

 


