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Proponowana problematyka prac magisterskich na kierunku geogra-

fia: 
1. Rekultywacja i zagospodarowanie geoturystyczne wybranego obszaru pogórni-

czego (praca powinna zawierać opis geostanowisk pod kątem rekultywacji terenu, opra-

cowanie tablic informacyjnych geostanowisk, opracowanie ścieżek  geoturystycznych, 

opis panoram w punktach widokowych i in.). 

2. Kamień naturalny w budynkach lub w miejskiej przestrzeni architektonicznej (w 

pracy należy zamieścić opracowanie tablic informacyjnych dla poszczególnych obiektów 

zawierających opis skał, opis architektoniczny i historię obiektów, plan miejskiej ścieżki 

geoturystycznej). 

3. Minerały i/lub skały charakterystyczne dla danej miejscowości jako wzbogacenie o 

elementy przyrody nieożywionej oferty promocyjno-edukacyjnej prezentowanej  w róż-

nych miejscach publicznych w postacji stałej kolekcji mineralogiczno-petrograficznej np. 

w centrach obsługi ruchu turystycznego, w muzach regionalnych, w urzędach, w szko-

łach w postaci  stałych wystaw tematycznych lub „lapidariów” w terenie (np. w parkach, 

w przestrzeni miejskiej). 
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