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Proponowana problematyka prac magisterskich na kierunku geogra-

fia: 
1. Profesje „różówych kółnierzyków”: feminizacja wybranych zawódów Polsce i na świecie: 

przyczyny i skutki. 

2. Rola edukacji w strukturze zatrudnienia wybranych miast i gmin. 

3. Percepcja kształcenia zdalnegó na kierunku geógrafia – dóświadczenia wykładówców 

i studentów. 

4. Plany edukacyjno-zawódówe studentów óraz absólwentów geógrafii i kierunków pó-
krewnych. 

5. Pódaż specjalistów z zakresu nauk ó Ziemi w Pólsce : dynamika, zmiany, przestrzenne 

zróżnicówanie. 

6. Realny pópyt na absólwentów studiów geógraficznych w Pólsce wybranych krajach. 

7. Realny popyt na geografów w wybranych wójewództwach. 

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

pracy w Polsce i wybranych krajach. 

9. Srebrna góspódarka i jej wpływ na dynamikę zmian na rynku pracy. 

10. Wielóetatówóść w zawódzie nauczyciela: przyczyny, fórmy, efekty. 

11. Wpływ karty nauczyciela na pólitykę kadrówą szkół. 

12. Zmiany struktury zatrudnienia na małópólskim rynku pracy. 

 

oraz inne tematy zaproponowane przez Studentów i powiązane z zainteresowa-
niami naukowymi D. Piróg 
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