
dr Joanna Uscka-Kowalkowska 1. Klimat wybranego miasta w Polsce

2. Klimat wybranego państwa na świecie

3. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w górach na przykładzie Zakopanego i 

Kasprowego Wierchu

4. Wilgotność powietrza w Polsce

dr Jadwiga Biegańska 1. Urbanizacja i procesy z nią związane

2. Problemy społeczne miast i wsi 

3. Przemiany przestrzeni miejskiej

4. Współczesne trendy demograficzne w miastach i na obszarach wiejskich

dr Justyma Chodkowska-

Miszczuk
1. Rozwój przedsiębiorczości - współczesne trendy, uwarunkowania, wymiar przestrzenny

2. Perspektywy rozwoju transportu publicznego (miejskiego i pozamiejskiego) 

3. Odnawialne źródła energii w rozwoju lokalnym 

4. (Nie)chciane inwestycje gospodarcze - problematyka konfliktów typu NIMBY (Not In My 

Backyard) wokół lokalizacji inwestycji 

dr Mieczysław Kluba
1.Uwarunkowania i rozwój terenów mieszkaniowych w gminach powiatu toruńskiego (lub 

innej jednostki) w latach 2000-2018
2.Rola i znaczenie lasów w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego (lub innego 

obszaru)
3.Uwarunkowania i przemiany społeczno-gospodarcze gminy Łysomice (lub innej 

jednostki) po akcesji do Unii Europejskiej

4.Przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w strefie podmiejskiej Torunia

dr Włodzimierz Narloch 1. Skały narzutowe na obszarze Polski

2. Występowanie i wykorzystanie żywic kopalnych w Polsce i na świecie

dr inż. Izabela Jamorska
1. Wpływ działalności antropogenicznej na kształtowanie się zasobów wód podziemnych 

wybranego obszaru Polski
2. Zmiany chemizmu wód podziemnych na wybranym ujęciu pod wpływem wieloletniej 

eksploatacji

dr Maciej Markiewicz 1.Zalety i wady klasyfikacji bonitacyjnej gleb Polski

2.Ocena jakości gleb ornych województwa kujawsko-pomorskiego

dr hab. Bogusław Pawłowski 1.Przebieg zjawisk lodowych wybranych rzek  Polski

2. Analiza przebiegu stanu wody Wisły w Toruniu 

3.Ocena stanu czystości wód wybranych jezior pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego

dr Bożena Pius Reżim termiczny wybranych rzek na Niżu Polskim 

Przestrzenna i czasowa zmienność przepływu rzek Przymorza 

Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku geografia, rok akad. 2018/2019*

Limit miejsc: maksymalnie 2 osoby u jednego opiekuna

* Ostateczne wersje tematów zostana ustalone po szczegółowych uzgodnieniach z promotorem/opiekunem pracy

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu 

Katedra Geologii i Hydrogeologii


