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Proponowana problematyka prac magisterskich na kierunku 

geografia: 
1. Efektywność kształcenia geograficznego na poziomi wyższym 

2. Feminizacja zawodu nauczyciela 

3. Jakość kształcenia na studiach geograficznych: perspektywa nauczycieli akademickich i 

studentów  

4. Modele karier zawodowych geografów i nauczycieli geografii 

5. Nauczyciel geografii jako dyrektor szkoły 

6. Percepcja geografii (jako dyscypliny naukowej, kierunku studiów i przedmiotu 
nauczania) przez przedstawicieli różnych grup społecznych 

7. Plany edukacyjno-zawodowe studentów oraz absolwentów geografii i kierunków 
pokrewnych  

8. Podaż specjalistów z zakresu nauk o Ziemi w Polsce : dynamika, zmiany, przestrzenne 

zróżnicowanie  

9. Praca z uczniem zdolnym na lekcji geografii 

10. Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji geografii 

11. Praca z uczniem o obniżonych możliwościach intelektualnych na lekcji geografii i 

przyrody  

12. Realny popyt na absolwentów studiów geograficznych w Polsce / w wybranych krajach 

13. Rola praktyk zawodowych w przygotowaniu studentów (geografii) do wejścia na rynek 

pracy 

14. Rynek pracy dla nauczycieli geografii, przyrody, podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o 

społeczeństwie w Polsce /w wybranych krajach  

15. Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej oraz geograficznej 

16. Innowacyjne metody kształcenia geograficznego  

 

oraz inne tematy zaproponowane przez Studentów i powiązane z 
zainteresowaniami naukowymi D. Piróg 
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