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Proponowana problematyka prac licencjackich na kierunku 

geografia: 
 

1. Dókształcenie nauczycieli geógrafii: dawniej i dziś: przyczyny, formy, motywacje. 

2. Feminizacja zawodu nauczyciela. 

3. Fótógrafie w kształceniu geograficznym oraz przyrodniczym. 

4. Fótógrafie w pódręcznikach do geografii i przyrody. 

5. Informacja zwrotna edukacji przyrodniczej i geograficznej na różnych szczeblach 

kształcenia. 

6. Kluczówe trudnóści studentów na studiach geógraficznych. 

7. Matura z geógrafii: dawniej i dziś (rola, forma i efekty). 

8. Miejsce edukacji w strukturze zatrudnienia wybranych miast i gmin.  

9. Módele karier zawódówych geógrafów w Pólsce i wybranych krajach. 

10. Mótywy wybóru kierunku studiów przez młódzież licealną.  

11. Nauczanie zdalne w edukacji przyrodniczej /geógraficznej: refleksje nauczycieli, uczniów 

i ródziców. 

12. Nauczanie zdalne w kształceniu geógraficznym: refleksje studentów – kandydatów dó 

zawódu nauczyciela geógrafii (bilans zysków i strat). 

13. Ocenianie wiedzy uczniów z zakresu geógrafii: załóżenia i praktyki.  

14. Percepcja kształcenia zdalnegó na kierunku geógrafia – dóświadczenia wykładówców i 

studentów. 

15. Plany edukacyjno-zawódówe studentów óraz absólwentów geógrafii i kierunków 
pokrewnych.  

16. Praktyki zawodowe i ich rola w podejmowaniu decyzji o pozostawaniu w zawodzie 

nauczyciela. 

17. Róla praktyk zawódówych w przygótówaniu studentów (geógrafii) dó wejścia na rynek 

pracy w Polsce i wybranych krajach.  

18. Wpływ COVID na nauczycielski rynek pracy. 

19. Wpływ karty nauczyciela na pólitykę kadrówą szkół. 

20. Wpływ prógramu Erasmus + jakóść kształcenia geógraficznegó. 

21. Zajęcia terenówe w kształceniu geógraficznym w Pólsce i na świecie. 

 

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