
dr hab. Marek Kejna, prof.UMK 1.Miejska wyspa ciepła w Toruniu w 2015 roku

2.Rozkład temperatury powietrza w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1951-2010

limit: do 2 osób 3.Walory mikroklimatyczne uzdrowiska Inowrocław (pomiary terenowe)

4.Wyładowania atmosferyczne w Polsce

dr hab. Zenon Kozieł, prof.UMK

1. Wybrane aspekty zastosowania rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz  rozszerzonej (AR) w  obrazowaniu 

wybranych struktur środowiska przyrodniczego (temat do wykonania na przykładach zamieszczonych w 

Internecie)

limit: do 3 osób

2. Zastosowanie GIS - u partycypacyjnego w kształtowaniu ładu przestrzennego oraz jakości życia 

mieszkańców (tu nazwa miasta) – analiza historyczno-geoinformacyjna na rzecz budowy miasta 

inteligentnego

3. Wpływ atrakcyjności krajobrazowej województwa kujawsko - pomorskiego (lub innego) na rozwój 

działalności agroturystycznej – kompleksowa analiza z wykorzystaniem geomatycznej metody wspomagania 

badań

4. Ewentualne propozycje tematów od samych studentów

dr hab. Mieczysław Kunz
1. Problematyka doboru kształtu i wielkości pola podstawowego dla wybranych analiz przestrzennych - 

studium metodyczne z wykorzystaniem geoinformacji

limit: do 3 osób
2. Zmiany pokrycia/użytkowania terenu wybranych obszarów z wykorzystaniem danych kartograficznych i 

teledetekcyjnych
3. Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych i danych teledetekcyjnych w badaniach struktury oraz 

przekształceń środowiska przyrodniczego wybranych obszarów

4. Integracja technologii Modelowania Informacji o Budynku (BIM) i Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

5. inne zagadnienia - dotyczące geoinformacji i/lub teledetekcji środowiskowej - związane z indywidualnymi 

zainteresowaniami poszczególnych studentów.

dr hab. Piotr Weckwert,
1. Dynamika procesów degradacji tundry na podstawie analizy danych teledetekcyjnych i narzędzi GIS na 

przykładzie regionu Kaffiøyry (NW Spitsbergen). 

 prof. UMK 2. Cyfrowa mapa geomorfologiczna wybranego obszaru Polski.

limit: do 2 osób 3. GeoToruń – cyfrowa baza danych obiektów przyrody nieożywionej.

4. Znaczenie walorów przyrodniczych dla atrakcyjności turystycznej wybranego obszaru (gminy).

dr hab. Paweł Molewski, prof. 

UMK

1. Geoprzestrzenna i statystyczna analiza zależności (korelacji) ukształtowania powierzchni współczesnej i 

podczwartorzędowej na wybranym przykładzie z północno-środkowej Polski 

limit: do 2 osób 2. Analiza geoprzestrzenna rozmieszczenia stanowisk archeologicznych na terenie Torunia na platformie GIS 

3. Analiza porównawcza cech morfometrycznych rzeźby terenu na wybranych fragmentach analogowych map 

geomorfologicznych i obrazach automatycznej klasyfikacji morfologii terenu w oparciu o DEM 

4. Przekształcenia naturalne i antropogeniczne zboczy doliny dolnej Wisły i Drwęcy (wybranych fragmentów) 

w świetle analizy map historycznych i obrazów lotniczego skaningu laserowego 

dr hab. Rafał Kot 1.Ocena georóżnorodności wybranego obszaru

limit: do 2 osób 2.Ocena zróżnicowania rzeźby terenu wybranego obszaru

3.Rozpoznanie i analiza struktury krajobrazu wybranego obszaru

4.Ocena wartości krajobrazu wybranego obszaru dla różnych celów

prof. dr. hab. Andrzej Sadurski 1.Prospekcja warunków hydrogeologicznych Kotliny Toruńskiej z wykorzystaniem teledetekcji

limit: do 2 osób 2.Studium zjawisk hydrogeologicznych doliny Drwęcy Dolnej z wykorzystaniem metod GIS

prof. dr hab. Wojciech Wysota
1.Analiza morfologii i genezy różnych form krajobrazu na podstawie wysokorozdzielczych danych 

wysokościowych LiDAR

limit: do 2 osób 2.Cyfrowa mapa geologiczna, geomorfologiczna i geologiczno-turystyczna wybranego obszaru 

3.Analiza przestrzenna i waloryzacja obiektów przyrody nieożywionej wybranego obszaru

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec 1.Ocena stopnia zagrożenia wód podziemnych w rejonie ujęcia miejskiego … (analiza ryzyka)

limit: do 2 osób 2.Wykorzystanie wód podziemnych w rozwoju geotermii niskotemoperaturowej

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Katedra Geologii i Hydrogeologii

Limit miejsc: maksymalnie 2 osoby u jednego promotora  (w Katedrze Kartografii i Geomatyki po 3 miejsca)

Propozycje tematów / zagadnień  prac magisterskich dla kierunku geoinformacja środowiskowa, 

rok akad. 2018/2019*

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Katedra Geomatyki i Kartografii - łącznie 6 osób 


