
  

Semestr letni, rok akad. 2018/2019 
 

Konwersatoria 
Audytorium im. prof. Rajmunda Galona,  s. 104, czwartek, godz. 10:45 

Wydział Nauk o Ziemi UMK, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

 

7 marca 2019 r.  

 prof. Wojciech Wysota (Katedra Geologii i Hydrogeologii): Znaczenie dziedzictwa geologicznego i kulturowego 

w geoturystyce na przykładzie Prowincji Anhui, wschodnie Chiny 

21 marca 2019 r.  

 Bartosz Malinowski  (Katedra Geologii i Hydrogeologii): Dynamika wód podziemnych w strefie krawędziowej 

doliny Wisły w rejonie Grudziądza; promotor: dr hab. inż. A. Krawiec 

 Jakub Diakowicz (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu): Analiza morfometryczna zagłębień 

bezodpływowych na wybranych obszarach testowych krajobrazów młodoglacjalnych w oparciu o dane 

LIDAR; promotor: prof. dr hab. L. Andrzejewski 

11 kwietnia 2019 r. 

 Paulina Matecka (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu): Zastosowanie zdjęć satelitarnych 

i lotniczych w delimitacji konturów gleb zasobnych w węglan wapnia w obszarach młodoglacjalnych; 

promotor: dr M. Świtoniak 

 Żaneta Bułgajewska (Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu): Autostop – tania podróż z punktu A 

do B, czy styl życia?; promotor: dr hab. P. Charzyński 

 Przemysław Kujawa (Katedra Geomatyki i Kartografii): Ocena efektywności transportu miękkiego w Toruniu 

z wykorzystaniem geoanalityki; promotor: dr hab. M. Kunz 

 Barbara Skorupka (Katedra Geomatyki i Kartografii): Rozwój infrastruktury komunikacyjnej powiatu  

gostyńskiego wraz z przykładami analiz przestrzennych wspomagających procesy decyzyjne; promotor: dr 

hab. M. Kunz 

25 kwietnia 2019 r. 
 Mirosław Wylon (Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego): Przemiany miejskiej sieci osadniczej 

w ChRL w latach 1950 – 2015; promotor: prof. D. Szymańska 

 Leszek Dąbrowski (Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego): Formy spędzania czasu wolnego przez 

przedstawicieli pokolenia Z w małym mieście; promotor: dr S. Środa – Murawska  

 Kamil Kaliński (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu): Modernizacyjne i socjalne oddziaływanie 

funduszy Wspólnej Polityki Rolnej UE na gospodarstwa rolne w Polsce – ujęcie przestrzenne; promotor: dr 

hab. R. Rudnicki, prof. UMK 

16 maja 2019 r. 

 mgr Przemysław Lewandowski (Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej): Przestrzenne i czasowe 

zróżnicowanie temperatury wody w jeziorach na podstawie zdjęć satelitarnych i badań in situ; promotor: dr 

hab. W. Marszelewski, prof. UMK 

 Marta Becker (Katedra Meteorologii i Klimatologii): Oddziaływanie tężni w Ciechocinku na mikroklimat 

uzdrowiska w sezonie wypoczynkowym 2018 roku; promotor: dr hab. M. Kejna, prof. UMK 

 Magdalena Centlewska (Katedra Meteorologii i Klimatologii): Rozkład przestrzenny temperatury powietrza 

w Toruniu w 2014 roku; promotor: dr hab. M. Kejna, prof. UMK 

31 maja 2019 r. – Wykład im. Rajmunda Galona 
 

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny 


