
 

Propozycje tematów prac magisterskich dla kierunku geografia, rok akad. 2019-2020 * 

 Limit miejsc: maksymalnie 2 osoby u jednego promotora  

* Ostateczne wersje tematów zostaną ustalone po szczegółowych uzgodnieniach z promotorem pracy 

  
Katedra Meteorologii i Klimatologii 

prof. dr. hab. Rajmund Przybylak 

1. Klimat dowolnego obszaru wybranego z Polski lub świata 

2. Zmiany klimatu w okresach współczesnym i historycznym (Polska, świat) 

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego 

prof. dr. hab. Daniela Szymańska 

1. Rozmieszczenie Ciuchlandów w Toruniu 

2. Rozwój społeczno-demograficzny i przestrzenny Bydgoskiego Przedmieścia w 
Toruniu (lub innego miasta, obszaru) 

3. Przemiany ludnościowe w miastach wybranego województwa, kraju, itp. 

4. Zróżnicowanie miast w Polsce (lub w innym kraju) w kontekście rozwoju usług  
(w dużych miastach)  

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu  

dr. hab. Roman Rudnicki, prof. UMK 

1. Problemy aktywizacji turystycznej gminy X 

2. Przemiany rynku pracy w województwie X 

3. Alokacja środków prośrodowiskowych WPR a obszary przyrodniczo cenne w Polsce 

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu 

dr. hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK  

1. Katastrofalne powodzie lodowcowe w Polsce: morfogeneza form wskaźnikowych w 
wybranych  obszarach testowych. 

2. Morfogeneza Kotliny Biebrzańskiej i przełomowego odcinka  doliny Narwi.  

3. Zróżnicowanie morfogenetyczne form rzeźby terenu wybranych stref marginalnych 
lodowców Spitsbergenu na podstawie analizy wysokorozdzielczych danych 
teledetekcyjnych. 

4. Zróżnicowanie geomorfometryczne form rzeźby terenu związanych z szarżą 
lodowcową brzeżnej krawędzi lądolodu w północno-wschodniej Polsce. 

dr. hab. Paweł Molewski, prof. UMK 

1. Geometria paleokoryta Bachorzy (dolina Bachorzy, Kujawy) w świetle analiz zdjęć 
satelitarnych i obrazów lotniczego skaningu laserowego i jej implikacje 
paleohydrologiczne 

2. Typologia położenia topograficznego zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej w 
świetle analizy map tematycznych i numerycznego modelu terenu (NMT) 

3. Morfologia i cechy teksturalne osadów terasy zalewowej Wisły w rejonie Starego 
Torunia 

4. Uwarunkowania pogodowe i roślinne występowania znamion wegetacyjnych 
obiektów archeologicznych w rejonie pierwszej lokacji Torunia na podstawie analizy 
nachylonych zdjęć lotniczych z lat 2013-2018 



Katedra Geologii i Hydrogeologii 

dr. hab. inż. Arkadiusz Krawiec 
prof.UMK 

1. Możliwości wykorzystania wód podziemnych w systemach geotermii 
niskotemperaturowej 

2. Monitoring wód podziemnych na ujęciach w świetle przepisów prawa wodnego ….. 

3. Ocena stopnia zagrożenia  wód podziemnych w rejonie ujęcia miejskiego w 
Inowrocławiu  (analiza ryzyka) 

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu 

dr. hab. Michał Jankowski, prof. 
UMK 

1. Rekonstrukcja zmian środowiska na podstawie badań gleb kopalnych lub sekwencji 
glebowo-litologicznych na stanowiskach archeologicznych 

2. Prawidłowości rozmieszczenia gleb w krajobrazach Polski, na podstawie badań 
terenowych i z wykorzystaniem materiałów geoinformacyjnych 

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

dr. hab. Włodzimierz Marszelewski,   
prof. UMK 

1. Przebieg temperatury wody (lub zjawisk lodowych) wybranej rzeki (lub jeziora) w 
latach 1961-2018 na podstawie wyników obserwacji z IMGW-PIB 

2. Zmiany w gospodarce wodnej wybranego miasta lub na wybranym obszarze (np. 
gminy, powiatu, pojezierza itp.) 

3. Wybrane problemy hydrologiczne związane z nawadnianiem obszarów rolniczych 
na przykładzie powiatu X (do uzgodnienia) 

4. Przestrzenne zróżnicowanie temperatury wody w rzekach (lub jeziorach) w Polsce 
w latach 2015 - 2019 (na podstawie danych z IMGW-PIB) 

dr. hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK 

1. Wybrane problemy odpływu powierzchniowego i wewnątrzlodowcowego (w tym 
darmowy wyjazd na Spitsbergen) 

2. Charakterystyka temperatury powierzchniowej warstwy lodowców (w tym 
darmowy wyjazd na Spitsbergen) 

3. Współczesne zmiany lodowców (w tym darmowy wyjazd na Spitsbergen) 

4. Problematyka zmienności przepływu wybranej rzeki Polski 

 


