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Problematyka Prac Magisterskich 

Gospodarka Przestrzenna 

rok akademicki 2018/2019 

 

prof. UAM A. Bajerski 

Problematyka ogólna: 

 Geografia edukacji 

 Geografia nauki 

 Zarządzanie edukacją 

 Bibliometria i jej zastosowania 

 Rozwój regionalny i lokalny Europa Środkowo-Wschodnia (głównie Czechy i Słowacja) 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Wewnętrzne peryferia społeczno-gospodarcze w Polsce 

 Problemy zarządzania siecią szkolną na obszarach wiejskich 

 Migracje uczniów między obwodami szkolnymi a funkcjonowanie poznańskich szkół 

podstawowych i gimnazjów 

 Oddziaływanie Poznania jako ośrodka szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

 Porównanie dostępności przestrzennej usług dla mieszkańców osiedli wielkopłytowych i 

osiedli deweloperskich w Poznaniu 

 Centrum Poznania nocą – studium społeczno-przestrzenne 

 Percepcja przestrzeni miejskiej Poznania wśród uczniów wybranych szkół podstawowych i 

gmin 

 

prof. UAM P. Churski 

Problematyka ogólna: 

 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)   
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 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 

 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 J. Hauke 

Problematyka ogólna: 

 Uwarunkowania i tendencje zmian ludnościowych w powiecie słupeckim w latach … 

 Uwarunkowania i tendencje zmian ludnościowych w gminie Zagórów w latach… 

 Zastosowanie metod statystycznych w analizach przestrzennego zróżnicowania poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego.  

 Analiza trendów rozwojowych w różnych układach przestrzennych  

 Wykorzystanie metod matematycznych i statystycznych w analizach z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego 

 

prof. T. Kaczmarek 

Problematyka ogólna: 

 Struktury przestrzenne i funkcjonowanie lokalnych i wielkomiejskich jednostek osadniczych 

 Samorząd Terytorialny: uczestnik i kreator rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego 

 Przykładowe tematy prac magisterskich: 
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 Ocena lokalnych/regionalnych  programów rozwoju (strategie, programy branżowe) 

 Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego 

 Polityka przestrzenna samorządu 

 Polityka gospodarcza samorządu 

 Polityka społeczna samorządu 

 Marketing terytorialny 

 Nowe instrumenty zarządzania w samorządzie 

 Formy partycypacji społecznej w działaniach samorządu terytorialnego 

 Krajowa współpraca interkomunalna: związki i porozumienia  komunalne, współpraca w 

ramach obszarów metropolitalnych 

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

 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Przemiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej jednostki lokalnej w określonym horyzoncie 

czasu (10, 20 lat) 

 Procesy suburbanizacji w aglomeracjach miejskich  

 Problemy gospodarcze i społeczne dzielnic śródmiejskich 

 Sukcesja funkcji miejskich na przykładzie obszarów poprzemysłowych, pokomunikacyjnych, 

powojskowych itp. 

 Nowe elementy w strukturze rezydencjalnej (apartamentowce, parki mieszkaniowe, 

budownictwo indywidualne, budownictwo komunalne, strefy renowacji zabudowy 

mieszkaniowej) 

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

dyskonty, hipermarkety, sieci detalistów) 

 Przestrzenna struktura usług otoczenia biznesu (usługi finansowe, biurowe) 

 Zagospodarowanie przestrzenne w sferze kultury i  rozrywki 

 Zagospodarowanie przestrzenne w sferze sportu i rekreacji 

 Zagospodarowanie turystyczne miasta/gminy/regionu 

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

edukacja, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne. 

 Tereny zielone jako element zagospodarowania przestrzennego miasta/dzielnicy 

 Funkcjonowanie lokalnego transportu: infrastruktura drogowa, komunikacja publiczna 

 Przestrzenie publiczne w miastach 

 

prof. UAM E. Kalbarczyk 

Problematyka ogólna: 

 Możliwości funkcjonowania farm wiatrowych w świetle obowiązujących przepisów 

 Przestrzenne aspekty lokalizacji elektrowni solarnych w Polsce 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich na przykładzie wybranej 

gminy 

 Strategiczne plany adaptacji miast do zmian klimatu – analiza porównawcza 

 Temat zaproponowany przez studenta 

 



4 
 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Uwarunkowania i perspektywy rozwoju fotowoltaniki w powiecie leszczyńskim. 

 Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie otuliny parku narodowego 

na przykładzie Puszczykowa. 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi w  gminie Gniewkowo (województwo kujawsko-

pomorskie). 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w gminie Komorniki 

 Przestrzenne, prawne i środowiskowe aspekty lokalizacji elektrowni wiatrowych w powiecie 

gnieźnieńskim.   

 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w powiecie nowotomyskim. 

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

gminie Krzywiń (woj. wielkopolskie). 

 

prof. UAM A. Kołodziejczak 

Problematyka ogólna: 

 Tematyka prac magisterskich obejmuje pragmatyczne problemy gospodarki przestrzennej na 

obszarach wiejskich oraz rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów 

Przykładowe tematy 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 

 Obrót nieruchomościami gruntowymi 

 Zagospodarowanie przestrzenne terenów wiejskich, także turystyczne 

 Działalność Lokalnych Grup Działania 

 Temat zaproponowany przez studenta dotyczący obszarów wiejskich 

 

prof. UAM J. Kotus 

Problematyka ogólna: 

Proponuję opiekę merytoryczną i współpracę nad pracami magisterskimi z zakresu psychologicznych i 

społecznych aspektów gospodarki przestrzennej oraz geografii człowieka. Oferta skierowana jest do 

wszystkich studentów WNGiG zainteresowanych problematyką socjo-przestrzenną. Wszystkie 

powstające u mnie prace mają charakter empiryczny. W zakresie prac empirycznych jestem 

zainteresowany społecznymi badaniami w kontekście przestrzennym oraz analizą zagospodarowania 

w kontekście rozpoznania zachowań społecznych. Dopuszczam możliwość powstania tzw. prac 

teoretycznych, koncentrujących się na dyskusji kilku współwystępujących teorii, podejść, 

paradygmatów oraz budujących autorskie rozwiązania konceptualne. Dodam, iż ten rodzaj prac to 

opracowania naukowe trudniejsze i sięgające w swych założeniach do budowania konceptualnych 

podstaw nauki/dyscypliny naukowej. 
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Aktualnie naukowo zajmuję się rozważaniami konceptualnymi oraz badaniami empirycznymi 

zawierającymi wątki: partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem, zachowań podróżujących oraz 

turystów, koncepcji „miejsca” (w tym place making) oraz komunikacji społecznej (w tym media 

społecznościowe), geografii podmiotowości społecznej. 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Badania zbiorowości terytorialnych oraz społeczności lokalnych, w tym społeczności 

sąsiedzkich oraz przejawów ich działań/zachowań: partycypacji, konfliktów, integracji, wpływu 

przestrzeni na zachowania społeczne 

 Formy podmiotowości społecznej oraz ich przestrzenne odniesienia – studia nad 

społecznościami lokalnymi 

 Koncepcja Place i  Place-Making oraz komunikacji społecznej – także – digital media studies. 

 Percepcja społecznej przestrzeni 

 Rozwinięcie koncepcji „swojego” i „obcego” 

 Zachowania podróżnych i turystów przed, w trakcie i po aktywności podróżniczej/turystycznej 

 

prof. UAM R. Matykowski  

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Struktura społeczno-gospodarcza gminy N. i jej przemiany w latach A-B 

 Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta małej lub  średniej wielkości 

 Zróżnicowania przestrzenne wyposażenia w placówki oświatowo-kulturalne w skali 

subregionu 

 Zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonowanie placówek handlowych (lub wybranych usług) w 

mieście średniej wielkości 

 Organizacja i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach 

powiatu N 

 Zagospodarowanie przestrzenne i koncepcja rozwoju obszarów przywodnych w mieście 

 Przestrzenne i społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania sieci gastronomicznej na 

obszarze miasta/ gminy 

 Społeczno-przestrzenne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie lub subregionie 

 Temat zaproponowany przez Studenta 

 

prof. UAM L. Mierzejewska 

Problematyka ogólna: 

 Generalnie tematyka prac magisterskich związana jest z szeroko pojętym planowaniem i 

gospodarką przestrzenną 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Wpływ złóż soli na strukturę morfologiczną i przestrzenno-funkcjonalną miasta 

 Oddziaływanie przemysłu na rozwój struktury przestrzennej miasta  

 Koncepcja zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego../klina zieleni itp, 

 Zagospodarowanie turystyczne i rozwój turystyczny miasta i gminy ....., 
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 Rewitalizacja terenu Starej Gazowni/zajezdni tramwajowej/założenia pałacowo- 

folwarcznego/kwartału zabudowy staromiejskiej itp.,  

 Wybrane konflikty funkcjonalno-przestrzenne w mieście ……. 

 Ocena atrakcyjności inwestycyjnej miasta i gminy …………….. 

 Ocena i perspektywy rozwoju miasta i gminy ….. 

 Stare i nowe obszary przemysłowe miasta ………. 

 Zróżnicowanie potencjału rozwojowego wybranych wsi w gminie ……….. 

 Reklama zewnętrzna w przestrzeni publicznej ulicy …. w …………. 

 Wpływ suburbanizacji na rozwój przestrzenny gminy …… 

 Wpływ funkcji turystyczno-uzdrowiskowej na strukturę przestrzennąi funkcjonowanie miasta 

 Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa wybranych przestrzeni publicznych ………. 

 Poziom bezpieczeństwa ruchu rowerowego w dzielnicy Jeżyce ………. 

 System zieleni miejskiej w …………… 

 Jakość życia w gminie Przemęt 

 

prof. UAM K. Stachowiak 

Problematyka ogólna: 

 Praca magisterska będzie przygotowywana na temat zaproponowany przez studenta, po 

akceptacji promotora, związany z szeroko pojętą gospodarką przestrzenną (w różnych skalach 

przestrzennych: od miasta/gminy po skalę globalną). 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Rola gospodarki kreatywnej w rozwoju lokalnym i regionalnym (sektor kreatywny to, m.in. 

branże: filmowa, muzyczna, wydawnicza, gier komputerowych, reklama, design, rzemiosło 

artystyczne); 

 Kultura w rozwoju gospodarczym oraz w rozwoju lokalnym i regionalnym; 

 Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój lokalny i regionalny (innowacje, klastry); 

 Problemy rozwoju miast (gosp., społ., przestrzenne) w Polsce, Europie lub USA; 

 Procesy rozwoju miast w Polsce, Europie lub USA (urbanizacja, suburbanizacja, reurbanizacja, 

dezurbanizacja, deindustrializacja, przemiany struktury przestrzennej); 

 Polityka odnowy miast w Polsce, Europie lub USA – instrumenty, polityki, rezultaty; 

 Konkurencyjność miast i regionów w rozszerzonej Europie; 

 Problemy rozwoju transportu (od skali lokalnej – miasto/gmina, przez regionalną, krajową po 

europejską i globalną); 

 Przemiany struktury społeczno-ekonomicznej miasta/gminy/powiatu/województwa; 

 Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta/gminy/powiatu/ województwa 

w perspektywie integracji europejskiej lub wyzwań gospodarki opartej na wiedzy; 

 Formy i kierunki powiązań przestrzennych w regionie (przedsiębiorstwa – jednostki B+R – 

szkoły wyższe i cały system edukacyjny – samorząd terytorialny – instytucje otoczenia biznesu); 

 Poznań i Wielkopolska – procesy rozwoju gospodarczego, społecznego lub przestrzennego; 

 Procesy globalizacji w rozwoju miast, regionów i państw; globalizacja działalności 

gospodarczej; 

 Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny; 

 Stany Zjednoczone – gospodarka, społeczeństwo, miasta, planowanie przestrzenne. 
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prof. UAM inż. S. Staszewska 

Problematyka ogólna: 

 Prace z zakresu: rewitalizacji, przestrzeni publicznych, terenów zieleni, zespołów 

mieszkaniowych, prace związane z problematyką kształtowania obszarów wiejskich.  

 Mogą być także tematy indywidualne, zupełnie inne od proponowanych zagadnień. Jestem 

otwarta na propozycje studenta. 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

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

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego w…………  

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

 Koncepcja turystycznego zagospodarowania gminy …………..  

 Przekształcenia osadnictwa wiejskiego w strefach podmiejskich dużych miast  

 Analiza i ocena przekształceń urbanistycznych jednostek osadniczych …… w latach 

 Czynniki i bariery rozwoju małych miast 

 

prof. T. Stryjakiewicz 

Problematyka ogólna: 

 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 

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

analizy porównawcze 

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

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

Irlandii 

 Lokalizacja i przestrzenna i organizacja działalności gospodarczej 

 Ocena lokalizacji i jej przestrzennych konsekwencji (społecznych, środowiskowych) 

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

Polsce w wymiarze przestrzennym” 

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

z miejscem zamieszkania lub miejscem pracy) 
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prof. UAM. A. Tobolska 

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

 Wpływ zagospodarowania przestrzennego na atrakcyjność inwestycyjną wybranych miast/ 

gmin 

 Zmiany struktury przestrzennej i/lub społeczno-gospodarczej wybranych miast/gmin/ 

powiatów  

 Strefy aktywizacji gospodarczej (w tym SSE) w planach zagospodarowania przestrzennego 

wybranych miast / gmin 

 Zagospodarowanie turystyczne i uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w wybranych 

miastach/ gminach 

 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego 

 Oddziaływanie przedsiębiorstw przemysłowych na strukturę społeczną, gospodarczą oraz na 

środowisko przyrodnicze 

 

 


