
Tematy prac dyplomowych realizowanych na kierunku 

GEOGRAFIA (s2) 
 

2011 

prof. dr hab. R. Bednarek 

Gleby zanikłych i zanikających oczek wodnych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego 

prof. dr hab. S. Gonet 

Zasoby materii organicznej w glebach powierzchni badawczo-dydaktycznej w Czarnym Bryńsku. 

Wpływ rzeżby terenu na wybrane właściwości gleb w lasach gospodarczych toruńskiego poligonu 
artyleryjskiego 

dr hab. M. Grześ, prof. UMK 

Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle Znaków 
Wielkiej Wody 

dr hab. W. Marszelewski, prof. UMK 

Zróznicowanie termiczne wybranych jezior Pojezierza Brodnickiego w roku hydrologicznym 2011 

dr hab. Z. Podgórski, prof. UMK 

Walory krajobrazu kulturowego i ich wykorzystanie w rozwoju turystyki w gminach Lubicz i Obrowo 

prof. dr hab. R. Przybylak 

Burze i grady w Polsce Północno-Zachodniej w okresach 1885-1889 i 1955-1964 

Przebieg dobowy temperatury i wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych w Obserwatorium 
Meteorologicznym w Toruniu w okresie 2009-2011 

dr hab. R. Rudnicki, prof. UMK 

Zróznicowanie przestrzenne działań odnowy wsi wspieranych z funduszy Unii Europejskiej w województwie 
kujawsko-pomorskim w latach 2004-2011 

prof. dr hab. A. Sadurski 

Studium zaopatrzenia w wodę miejscowości na Mierzei Helskiej 

Zasoby naturalne i ich eksploatacja na obszarze Sardynii 

dr hab. D. Sokołowski, prof. UMK 

Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w Gostyninńsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym 

Atrakcyjność turystyczna Brodnickiego Parku Krajobrazowego 

Potencjał turystyczny gminy i miasta Krajenka 

Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" 

Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny powiatu chełmińskiego 



Turystyka industrialna-nowy trend, nowe perspektywy. Przykład miasta Włocławek 

Problemy życia w wielkim mieście na przykładzie Nowego Jorku 

prof. dr hab. D. Szymańska 

Stan, struktura i zasięg oddziaływania I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 

Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego w Żurominie w roku szkolnym 1999/2000 i 2009/2010 

Charakterystyka gminy Zławieś Wielka w kontekście wydanych pozwoleń na na budowę w latach 2004-
2011. 

Przemiany demograficzno-społeczne i ekonomiczne w gminie Czernikowo na przełomie XX i XXI wieku. 

prof. dr hab. W. Wysota 

Atrakcje geoturystyczne w Dolinie Fordońskiej 

Dolina Brdy jako obszar geoturystyczny 

 

2012/13 

prof. dr hab. L. Andrzejewski 

Zróżnicowanie warunków sedymentacji rzecznej przed stadiałem głównym zlodowacenie wisły na 
przykładzie stanowisk Pawłówek i Wypaleniska w okolicy Bydgoszczy 

Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego torfowiska w Dzikowie i w jego otoczeniu w 
świetle badań paleogeograficznych 

Morfogeneza stożka napływowego w okolicy Rudna w południowo-wschodniej części Kotliny Toruńskiej 

Waloryzacja obiektów geoturystycznych na wybranym obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 

prof. dr hab. R. Bednarek 

Stopień zbielicowania gleb w róznowiekowych drzewostanach sosnowych na wydmach Kotliny Toruńskiej 

Gleby ogrodowe miasta Torunia 

Struktura pokrywy glebowej w krajobrazie drumlinowym w okolicach Zbójna 

Charakterystyka gleb zlewni eksperymentalnej Stacji Bazowej Wigry Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska Przyrodniczego 

dr D. Brykała 

Dawne i wspólczesne hydroenergetyczne wykorzystanie rzek województwa pomorskiego 

Dawne i wspólczesne hydroenergetyczne wykorzystanie rzek województwa zachodniopomorskiego 

dr hab. R. Glazik, prof. UMK 

Gospodarka wodna w Powiecie Mławskim 

Wpływ antropopresji na stosunki wodne zlewni Pisii - dopływ Brynicy 

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania obiegu wody w dorzeczu Liwy 

Wybrane cechy fizyczne i chemiczne wód w małych zlewniach rzecznych dorzecza Drwęcy 



Wieloletnia i sezonowa zmienność stanów i temperatury wody podziemnej w Polsce północno-zachodniej 

Dynamika zmian zwierciadła i temperatury wody podziemnej w wybranych studniach w Polsce północno-
wschodniej 

Wpływ źródeł zasilania na wybrane cechy fizyczno-chemiczne wód starorzeczy w dolinie Wisły na odcinku 
Toruń-Bydgoszcz 

Wpływ źródeł zasilania na wybrane cechy fizyczno-chemiczne wód starorzeczy w dolinie Wisły na odcinku 
Otłoczyn - Toruń 

Wpływ zbiornika włocławskiego na temperaturę wody i zjawiska lodowe Wisły 

Gospodarka wodna na obszarze Gminy Kikół 

prof. dr hab. S. Gonet 

Rozmieszczenie gleb organicznych na wybranych obszarach Kujaw 

Wpływ rzeźby terenuna wybrane właściwości gleb w ekosystemach kształtowanych przez naturalną 
sukcesję na toruńskim poligonie artyleryjskim 

dr hab. M. Grześ, prof. UMK 

Środowiskowe uwarunkowania zimowego utrzymania dróg na przykładzie miasta Torunia 

Ochrona przed powodziami i likwidacja ich skutków na dolnej Wiśle na przykładzie wybranych miast 
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Ocena stopnia i zakresu wykorzystywania na lekcjach geografii map zamieszczanych w atlasach i 
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pomorskim 
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Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie się topoklimatów w rejonie Kaffioyry w latach 2010-2013 
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Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy Kijewo Królewskie 

Stan i uwarunkowania rozwoju sieci drogowej w powiecie chojnickim 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich gminy Kołobrzeg 

Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Lisewo w okresie transformacji gospodarczej i integracji 
z Unią Europejską 

Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik zmian w strukturze przestrzennej rolnictwa Polski Wschodniej (lata 
2004-2010) 

Zróżnicowanie przestrzenne wniosków zrealizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 
2007-2013 w ramach działań PROW i RPO ukierunkowanych na rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Przemiany struktury agrarnej województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002-2010 

Problemy społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Radzyń Chełmiński 

Przemiany struktury demograficznej oraz poziomu wykształcenia kierowników gospodarstw rolnych 
województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2002-2010 w warunkach oddziaływania instrumentów 
Wspólnej Polityki Rolnej 

Problemy wielofunkcyjnego rozwoju w gminach Ziemi Dobrzyńskiej 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitarnym w latach 2000-
2012 

prof. dr hab. A. Sadurski 

Surowce balneologiczne w rejonie doliny Wisły Dolnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

Studium warunków naturalnych w przyrodolecznictwie na przykładzie uzdrowiska Połczyn-Zdrój 

Koncepcja wykorzystania zasobów naturalnych południowej części Pojezierza Brodnickiego w geoturystyce 

dr hab. R. Skowron 

Charakterystyka hydrologiczna Jeziora Okmin ze szczególnym uwzględnieniem termiki wody 

Charakterystyka termiczna jezior w okresie letniej stagnacji położonych w obrębie ostatniego zlodowacenia 
(vistulianu) i na wschód od Wisły 

Przemiany stosunków wodnych pod wpływem działalności odkrywkowej kopalni węgla brunatnego 
"Tomisławice" 

dr hab. D. Sokołowski, prof. UMK 

Rozwój turystyki militarnej w Polsce 

Infrastruktura rowerowa w Toruniu w latach 2001-2013 w opinii jego mieszkańców oraz plany i możliwości 
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Turystyka młodzieży toruńskich szkół ponadgimnazjalnych 

Turystyka kwalifikowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

Turystyka na obszarze Kociewia w świetle ruchu turystycznego i opinii społeczności lokalnej 

Państwowe Muzeum na Majdanku jako atrakcja turystyczna dark tourism w Polsce 

Charakterystyka społeczna, demograficzna i gospodarcza powiatu golubsko-dobrzyńskiego w latach 1999-
2012 

Charakterystyka zagadnień ludnościowych i ocena warunków życia mieszkańców gminy Więcbork 

Warunki i jakość życia w powiecie rypińskim 

Bezrobocie w powiecie lipnowskim w latach 1995 - 2012 

prof. dr hab. D. Szymańska 

Rozwój społeczno-demograficzny województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1989-2012 

Struktura i rozmieszczenie zdarzeń drogowych w Polsce w roku 2008 

Przestrzeń sportowo-rekreacyjna Torunia 

Ludność wyznania prawosławnego w Polsce w kontekście struktury i rozmieszczenia cerkwi prawosławnych 

Spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców Ciechocinka. 

Postrzeganie Festynu Parafialno-Miejskiego w Brodnicy w opinii jego uczestników 

Struktura i wielkość ruchu pielgrzymkowego podczas Odpustu w Klasztorze w Skępem. 

Przemiany społeczno-demograficzne i funkcjonalno-przestrzenne w gminie Kłodawa na przełomie XX i XXI 
wieku. 

Przemiany społeczno-demograficzne w Słupsku w latach 1995-2012 

Postrzeganie miasta i władzy przez mieszkańców Olsztyna. 

Przemiany demograficzno-społeczne w Grudziądzu w latach 1989 - 2011. 

Przemiany przestrzenno-funkcjonalne Ostródy pod koniec XX i na początku XXI wieku. 

Reklama zewnętrzna w przestrzeni Starego Miasta w Toruniu i jej postrzeganie przez mieszkańców i 
przyjezdnych. 

Rozwój i struktura sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu na przełomie XX i XXI wieku. 

prof. dr hab. W. Wysota 

Ocena georóżnorodności obszaru okolic Chełmży i Wąbrzeźna 

Morfologia i geneza wałowych form polodowcowych na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

Morfologia i formowanie rynny byszewskiej 

Podłoże i litostratygrafia czwartorzędu w rejonie odkrywki Tomisławice, SW Kujawy 

Waloryzacja geoturystyczna północnej części Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

 



2014/15 

prof. dr hab. L. Andrzejewski 

Zmiany pokrycia i użytkowania terenu w otoczeniu Jeziora Chełmżyńskiego w świetle analiz współczesnych i 
archiwalnych materiałów kartograficznych 

prof. dr hab. R. Bednarek 

Wpływ denudacji antropogenicznej na trofizm gleb wysoczyzny morenowej w okolicach Wąbrzeźna 

prof. dr hab. S. Gonet 

Wpływ sposobu produkcji sadzonek na wybrane cechy sosny zwyczajnej (Pinus Sylvestris L.) na uprawach 
leśnych w warunkach gleb rdzawych Nadleśnictwa Dobrzejewice 

Możliwość utylizacji w środowisku glebowym odchodów larw mącznika młynarka 

Zróżnicowanie aktywności biologicznej gleb w obrębie torfowiska Ryte Błota w Brodnickim Parku 
Krajobrazowym 

dr hab. M. Kejna, prof. UMK 

Kierunek i prędkość wiatru na Stacji ZMŚP w Koniczynce k. Torunia w latach 2003-2013 

dr hab. W. Marszelewski, prof. UMK 

Wpływ miasta na ładunek biogenów w ciekach na przykładzie Strugi Toruńskiej 

Wpływ miasta na ładunki wybranych jonów w ciekach na przykładzie Strugi Toruńskiej 

dr hab. P. Molewski, prof. UMK 

Cyfrowa adaptacja analogowych map geomorfologicznych z wykorzystaniem parametrów NMT na 
przykładzie obszaru otoczenia rynny Gopła 

prof. dr hab. R. Przybylak 

Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Inowrocławiu w okresie 1928 - 1951 

dr hab. R. Rudnicki, prof. UMK 

Struktura przestrzenna rolnictwa i jej zmiany na terenie gmin Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w latach 2002-2010 

Zróżnicowanie przestrzenne zasobów pracy w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego (na 
podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010) 

Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w gminie Brodnica w latach 1988-2013 

dr hab. R. Skowron 

Charakterystyka limnologiczna jezior w Polsce 

Zarastanie jezior na Pojezierzu Pomorskim w świetle materiałów kartograficznych 

dr hab. D. Sokołowski, prof. UMK 

Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu brodnickiego w edukacji szkolnej 

Aktywność turystyczna młodzieży miasta i gminy Ostróda 



Funkcja turystyczna miasta Kwidzyn w świetle zagospodarowania i ruchu turystycznego 

Zagospodarowanie i ruch turystyczny Torunia 

Metody oceny potencjału turystycznego na przykładzie powiatu toruńskiego 

Rozwój agroturystyki i jego uwarunkowania w województwie kujawsko-pomorskim 

prof. dr hab. D. Szymańska 

Dynamika i przemiany ruchu budowlanego w gminie Hel w latach 1990-2014 

Przemiany demograficzno-społeczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1990-2013 

Przemiany urbanizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1950-2013 

Struktura i zasięg oddziaływania szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mogileńskim w roku szkolnym 
1990/1991, 2000/2001 i 2010/2011 

Warunki i jakość życia mieszkańców Rypina 

Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni miasta Torunia 

Waloryzacja przestrzeni miejskiej Torunia 

 

2015/16 

prof. dr hab. L. Andrzejewski 

Analiza litofacjalna deluwiów zbocza Doliny Drwęcy w okolicy Jajkowa (Pojezierze Brodnickie) 

prof. dr hab. S. Gonet 

Zasoby materii organicznej na torfowisku Rytebłota w Brodnickim Parku Krajobrazowym 

Dynamika struktury drzewostanów o różnym sposobie zagospodarowania na piaszczystych glebach Kotliny 
Toruńskiej 

dr hab. P. Hulisz 

Wpływ człowieka na rozwój gleb równiny nadbrzeżnej w rejonie ujścia Przekopu Wisły 

Wpływ działalności człowieka na właściwości poziomów powierzchniowych gleb ogrodów działkowych w 
Toruniu 

Wpływ warunków glebowych na zróżnicowanie wielkości plonowania zbóż w krajobrazie wysoczyzn 
morenowych falistych 

dr hab. M. Jankowski, prof. UMK 

Właściwości gleb deluwialnych rozcięć erozyjnych zboczy Doliny Drwęcy 

dr hab. M. Kejna, prof. UMK 

Ocena warunków meteorologicznych dla potrzeb turystyki i rekreacji w Mikołajkach w latach 1966-2014 

Termiczne pory roku w Toruniu w latach 1951-2015 

dr hab. inż. A. Krawiec 

Zmiany jakości wód podziemnych w rejonie Bydgoszczy 



Zmiany chemizmu wód podziemnych w świetle wieloletniej eksploatacji na ujęciu Trzaski k. Inowrocławia 

dr K. Kubiak-Wójcicka 

Zmiany powierzchni starorzeczy w obrębie równiny zalewowej Wisły na odcinku Toruń - Bydgoszcz 

dr hab. W. Marszelewski, prof. UMK 

Zmienność transportu rumowiska unoszonego Wisły w profilu Toruń 

prof. dr hab. R. Przybylak 

Warunki termiczno-opadowe w Toruniu w latach 1981-2010 

dr hab. R. Rudnicki, prof. UMK 

Kierunki rozwoju lokalnego i aktywizacji społeczno-gospodarczej w gminie Grudziądz w latach 1988-2013 

Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach prawnie chronionych na przykładzie powiatu 
brodnickiego w latach 2002-2013 

Chów koni w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1996, 2002, 2010 

Zróżnicowanie przestrzenne płatności rolnośrodowiskowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
województwie kujawsko-pomorskim 

Zmiany społeczno-gospodarcze Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku". Studium statystyczno-przestrzenne 2003-2014 

Tempo i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i miasta Sierpc w latach 1988-2013 

prof. dr hab. A. Sadurski 

Studium hydrogeologiczne rejonu Tucholi 

dr hab. I. Sobota, prof. UMK 

Zmiany geometrii wybranych lodowców Svalbardu i Islandii w wyniku szarży lodowcowej 

dr hab. D. Sokołowski, prof. UMK 

Ruch turystyczny i zagospodarowanie turystyczne w gminie Darłowo 

Ruch turystyczny w wybranych muzeach byłych niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na 
terenie  Polski 

Ruch turystyczny i wpływ turystyki na Tatrzański Park Narodowy 

Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w powiecie golubsko-dobrzyńskim 

Walory i zagospodarowanie turystyczne miasta i uzdrowiska Kołobrzeg 

Licheń jako jeden z głównych ośrodków turystyki pielgrzymkowej w Polsce 

prof. dr hab. D. Szymańska 

Powstanie i rozwój infrastruktury rowerowej w Toruniu w kontekście smart city 

Postrzeganie władz i miasta Elbląga w opinii mieszkańców 

Społeczno-przestrzenne i gospodarcze aspekty rewitalizacji Grudziądza 



Miasta województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście brandingu miejskiego 

Przemiany w reklamie zewnętrznej na przykładzie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi 

dr hab. P. Weckwerth, prof. UMK 

Morfogeneza form fluwialnych na Marsie w oparciu o analizę morfologii form ziemskich 

prof. dr hab. W. Wysota 

Morfologia, geneza i ewolucja form dolinnych w południowo-zachodniej części Wysoczyzny Chełmińskiej 

 

2016/17 

dr M. Biczkowski 

Endogeniczne uwarunkowania absorpcji funduszy PROW na obszarach wiejskich w województwie 
kujawsko-pomorskim 

dr hab. P. Charzyński 

Turystyka kulturowa wśród studentów UMK - diagnoza postaw 

prof. dr hab. S. Gonet 

Właściwości próchnicy czarnoziemów i gleb płowych zachodniej Ukrainy 

dr hab. P. Hulisz 

Charakterystyka właściwości gleb w miejscach występowania chronionych gatunków halofilnych 

dr hab. M. Jankowski, prof. UMK 

Paleopedologiczna interpretacja interglacjalnych gleb kopalnych na wybranych stanowiskach w 
południowo-wschodniej części Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej 

dr hab. M. Kejna, prof. UMK 

Burze i gradobicia na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1981-2010 

dr hab. W. Marszelewski, prof. UMK 

Krótkookresowe zmiany wybranych parametrów fizycznych i chemicznych Jeziora Kamionkowskiego 

prof. dr hab. R. Przybylak 

Klimat w Toruniu-Koszary w latach 1925-1939 

Klimat Więcławic k. Inowrocławia w latach 1930-1939 

dr hab. R. Rudnicki, prof. UMK 

Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa powiatu płockiego w latach 2002-2010 

Zróżnicowanie przestrzenne i wpływ na rolnictwo funduszy Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących poprawy 
cech agrarno-społecznych w województwie warmińsko-mazurskim (lata 2002-2013) 

Fundusze Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik rozwoju rolnictwa powiatu świeckiego (lata 2002-2013) 

prof. dr hab. A. Sadurski 



Struktura i zakres geologicznych baz danych 

dr hab. inż. P. Sewerniak 

Aktywność dobowa i wykorzystanie siedlisk przez wilka "Szczęściarza" w Kotlinie Toruńskiej i na terenach 
przyległych na podstawie analizy GIS 

dr hab. I. Sobota, prof. UMK 

Charakterystyka termiki wód Jeziora Zamkowego 

dr hab. D. Sokołowski, prof. UMK 

Atrakcyjność turystyczna powiatu piskiego w świetle jego zagospodarowania i ruchu turystycznego 

prof. dr hab. D. Szymańska 

Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni Inowrocławia 

Odnawialne źródła energii w obiektach olimpijskich na świecie 

Ruch budowlany w gminie Skępe w latach 2005-2015 

Stan i struktura osiedli grodzonych w Toruniu 

Sukcesja funkcji, na przykładzie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy 

Ruch budowlany Gminy Łysomice w latach 2006 - 2015 

dr M. Świtoniak 

Heterogeniczność gleb zerodowanych Pojezierza Chełmińskiego i Brodnickiego 

dr hab. P. Weckwerth, prof. UMK 

Przekształcenia rzeźby terenu w efekcie eksploatacji kruszyw w dolinie dolnej Drwęcy 

Morfologia i cechy litologiczne makroform korytowych Wisły w rejonie Torunia 


