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Propozycje tematów prac magisterskich 
 na kierunku: Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie, studia stacjonarne 2 stopnia 

 

l.p. Imię i nazwisko opiekuna 
Temat pracy magisterskiej 

(Limit miejsc: 2 osoby u jednego opiekuna) 

1. 
Dr hab. Elżbieta Grzelak – Kostulska, prof. UMK 

Społeczno-demograficzne przemiany stref podmiejskich na przykładzie wybranej gminy 

2. Wtórny rynek nieruchomości w strefie podmiejskiej 

3. 

Dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK 

Strategia rozwoju danej jednostki przestrzennej (gmina, powiat) - problematyka społeczno-

gospodarcza - ogółem lub dotycząca wybranej sfery analizy (turystyka, rolnictwo itp..)  

4. 
Prośrodowiskowe instrumenty wsparcia UE jako czynnik rozwoju zrównoważonego na przykładzie 

wybranej jednostki przestrzennej 

5. 
Dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK 

Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze …. (do uzgodnienia) - stan obecny, perspektywy rozwoju, 

inwestycje 

6. Obiekty geoturystyczne i ich zagospodarowanie na obszarze .... (do indywidualnego ustalenia) 

7. 

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK 

Geoinformacja w partycypacji społecznej - przegląd rozwiązań oraz możliwości wykorzystania. 

Studium przypadku z obszaru Kampusu UMK w Toruniu.  

8. 
Rozwój przestrzenny wybranej jednostki terytorialnej w świetle analizy dostępnych źródeł 

kartograficznych, materiałów fotolotniczych i zobrazowań satelitarnych. 

9. 

Dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK 

Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów ekosystemu na poligonie toruńskim 

10 
Ocena sposobu zagospodarowania leśnej powierzchni poklęskowej pod kątem funkcjonowania 

ekosystemu po kataklizmie 

11. 
Dr hab. Justyna Chodkowska – Miszczuk 

Alternatywne formy mobilności miejskiej – modelowanie rozwoju. 

12 Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej w miastach i regionach. 

13. 
Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka 

Coworking – percepcja i ocena. 

14. Rewitalizacja i gentryfikacja – percepcja i ocena. 
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15. 
Dr Mirosław Biczkowski 

Konfliktogenność przestrzeni – identyfikacja i analiza konfliktów przestrzennych w wybranych 

jednostkach terytorialnych 

16. Ocena walorów krajobrazowych i identyfikacja barier przyrodniczych w planowaniu przestrzennym 

17. 

Dr inż. Izabela Jamorska 

Przestrzenne, prawne i środowiskowe aspekty/problemy lokalizacji ujęć wód podziemnych 

wybranego obszaru Polski. 

18. 
Koncepcja zagospodarowania geoturystycznego wybranego regionu Polski z wykorzystaniem 

narzędzi GIS. 

19. 

Dr Marta Koperska - Kośmicka 

Idea Cittaslow jako scenariusz rozwoju małego miasta. 

20. 
Projektowanie uniwersalne.  

Audyt dostępności przestrzeni miejskich wybranej lokalizacji. 

21. 

Dr Katarzyna Kubiak – Wójcicka 

Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na terenach zurbanizowanych  

22. 
Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji wybranych zbiorników wodnych lub terenów 

nadrzecznych 

23. 

Dr inż. Agnieszka Pilarska 

Projekt przestrzeni terapeutycznej (koncepcja zagospodarowania) 

24. 
Charakterystyka rynku nieruchomości/czynniki wpływające na wartość nieruchomości (również 

analiza cen ofertowych) 

25. 
Dr Stefania Środa - Murawska 

Konflikty funkcjonalno-przestrzenne w mieście 

26. Hot-spoty handlu w przestrzeni 

27. 
Dr hab. Piotr Rosik prof. UMK *  

Dostępność transportowa i mobilność w różnych skalach przestrzennych (miasto, region, kraj) 

28. Przesunięcie modalne w kierunku transportu publicznego a wezwania dla gospodarki przestrzennej 

 

* Prof. Piotr Rosik https://www.igipz.pan.pl/osoba/show/piotr_rosik.html 

https://www.igipz.pan.pl/osoba/show/piotr_rosik.html

