
Propozycje tematów prac magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna 

na specjalizacji Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem 

na studiach niestacjonarnych 

do realizacji w roku akademicki 2018/2019 

 

 

1. Ocena zmian krajobrazu miejskiego wybranego miasta w aspekcie realizacji Ustawy 

Krajobrazowej (Promotor: dr hab. inż. Klaudia Borowiak, Katedra Ekologii i Ochrony 

Środowiska) 

2. Możliwości zwiększenia powierzchni terenów zielonych w Poznaniu (Promotor: dr hab. 

inż. Ryszard Staniszewski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska i) 

3. Możliwości zwiększenia powierzchni terenów rekreacyjnych w Poznaniu (Promotor: dr 

hab. inż. Ryszard Staniszewski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska) 

4. Ocena stanu hydromorfologicznego jezior z wykorzystaniem narzędzi GIS (Promotor: dr 

hab. inż. Agnieszka E. Ławniczak-Malińska, prof. nadzw., Katedra Ekologii i Ochrony 

Środowiska)  

5. Ocena realizacji zasad dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwach na podstawie 

wybranych wskaźników produkcyjno-środowiskowych zlokalizowanych na obszarach 

szczególnie narażonych (Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec, Katedra Ekologii i Ochrony 

Środowiska) 

6. Ocena geograficznego zróżnicowania gospodarstw rolnych zlokalizowanych w 

Wielkopolsce na podstawie wybranych parametrów  produkcyjno-środowiskowych 

(Promotor: dr inż. Jerzy Kupiec, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska) 

7. Analiza przestrzennego rozmieszczenia terenów zieleni na przykładzie miasta... (do 

uzgodnienia ze studentem) (Promotor: dr hab. Maria Drapikowska, Katedra Ekologii i 

Ochrony Środowiska) 

8. Wycena usług ekosystemowych zielonej infrastruktury wybranego miasta z 

wykorzystaniem modelu i-Tree Eco (Promotor: dr inż. Szymon Jusik, Katedra Ekologii i 

Ochrony Środowiska) 

9. Ocena potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wybranych gminach 

Wielkopolski (Promotor: dr hab. Jacek Leśny, Katedra Meteorologii) 



10. Ocen zmian krajobrazu na obszarach po eksploatacji kruszyw w gminie …………. (do 

ustalenia ze studentem) (Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Otremba, Katedra 

Gleboznawstwa i Rekultywacji) 

11.  Ocen zmian krajobrazu na obszarach po eksploatacji kruszyw w gminie …………. (do 

ustalenia ze studentem) (Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Otremba, Katedra 

Gleboznawstwa i Rekultywacji) 

12. Zmiany struktury użytkowania gruntów na przełomie XX i XXI wieku w gminie ….. 

(wybranej przez studenta) (Promotor: dr  inż. Michał Kozłowski, Katedra Gleboznawstwa i 

Rekultywacji) 

13.  Ocena zróżnicowania pokrywy glebowej i możliwości zagospodarowania przestrzennego 

w wybranej gminie Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Promotor: prof. dr hab. inż. 

Jolanta Komisarek 

14. Ocena zróżnicowania pokrywy glebowej i możliwości zagospodarowania przestrzennego 

w wybranej gminie Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Promotor: prof. dr hab. inż. 

Jolanta Komisarek 


