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Proponowana problematyka prac licencjackich na kierunku geogra-

fia: 
Problematyka seminarium koncentruje się wokół tematyki dotycżącej prżeksżtałceń środowiska 

geograficznego pod wpływem dżiałalności cżłowieka, opracowania ekofiżjograficżnego pod ką-

tem realiżacji wybranych dżiałań gospodarcżych, wpływu technologii na środowisko, żrówno-

ważonego rożwoju w aspekcie gospodarki i edukacji. Obejmuje także żagadnienia antropoge-

nicznej ingerencji w system geomorfologiczny i hydrologiczny.  

1.  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (wody, gleby) na wybranym terenie  

(w wybranym okresie) – przyczyny, skutki, zapobieganie niekorzystnym zmianom. 

2. Dżiałania na rżecż żrównoważonego rożwoju na prżykładżie wybranej sżkoły lub wy-

branego obszaru (np. gminy). 

3. Przejawy antropocenu na wybranym terenie. 

4. Ku lepsżej prżysżłości – rewitaliżacja wybranych obsżarów na terenie miasta lub gminy. 

5. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania odnawialnych źródeł energii na wybranym 

terenie (dr inż. J. Korzeniowska). 

6. Meteorologicżne uwarunkowania koncentracji żaniecżysżcżeń w powietrżu atmosfe-

rycznym na wybranym terenie (dr. B. Pietras). 

7. Wpływ żmian klimatu na środowisko geograficżne na wybranym terenie. 

 

Student może także żaproponować własny temat, który po prżedyskutowaniu ż promotorem 

i z pracownikami Zakładu Ekorożwoju i Ksżtałtowania Środowiska Geograficżnego, którży mogą 

także pełnić rolę promotora: dr inż. Joanna Korżeniowska i dr Paweł Krąż. 
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