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Średnia z ocen z wszystkich przedmiotów z pierwszego roku studiów 



Tematyka  zainteresowań badawczych pracowników: 
• Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej;  
• Ochrona przyrody / ochrona środowiska – w tym przyrodnicze obszary chronione; 
• Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanych, rekreacyjnych, chronionych; 
• Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonego;  
• Problemy ochrony i zagospodarowania strefy przybrzeżnej; 
• Teoria i praktyka ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w tym tzw. strategicznych);  
• Kompleksowe (geoekologiczne) badania środowiska przyrodniczego;  
• Teoria i praktyka kształtowania środowiska; 
• Relacje człowiek – środowisko – w tym stan i zagrożenia antropogeniczne środowiska;  
• Badania krajobrazowe (ekologia krajobrazu); 
• Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w badaniach i ochronie środowiska;  
• Korytarze ekologiczne i tereny zieleni miejskiej.  

Szanujemy i lubimy pomysły własne studentów 

 

 

Preferujemy prace z wykorzystaniem GIS 



Opiekun prac licencjackich w roku akad. 2014/15: 

 

Dr Paweł Wiśniewski 

 

 
 

 

 

Pomoc merytoryczna przy realizacji prac:  

  

dr Jarosław Czochański – zagadnienia ochrony przyrody, sieć ekologiczna, 

 kształtowanie środowiska,  oddziaływania antropogeniczne na 

 środowisko – w tym tereny ochrony prawnej, zagadnienia GIS; 

 

dr Wojciech Staszek – oceny oddziaływań na środowisko, gospodarka 

 przestrzenna, zagadnienia GIS; 

 

mgr Barbara Korwel-Lejkowska – kształtowanie przestrzeni 

 przyrodniczej,  rozwój miast i oddziaływania na środowisko, 

 zagadnienia GIS 

 

mgr Bartosz Pępek – zagadnienia GIS 



Opiekun prac licencjackich w roku akad. 2014/15: 

 

Dr Paweł Wiśniewski 

 

-zainteresowania badawcze: 

 

 
• geografia fizyczna i ochrona krajobrazu; 

• ochrona i kształtowanie środowiska; 

• obszary chronione i ich zagrożenia; 

• turystyczne użytkowanie i zagospodarowanie przestrzeni; 

• programowanie i finansowanie ochrony środowiska; 

• erozja i degradacja gleb, ochrona gleb przed erozją i degradacją; 

• fitomelioracje, zrównoważona gospodarka leśna, lasy ochronne; 

• gospodarka wodna, elementy hydrologii; 

• żegluga śródlądowa, rewitalizacja dróg wodnych. 

 

Na poziomie prac licencjackich mogą być realizowane wszelkie tematy z 

zakresu geografii fizycznej oraz ochrony, użytkowania i kształtowania 

środowiska.  



Przykładowe tematy prac licencjackich: 

- lata  2013 / 2014  

• Zmiany w użytkowaniu przestrzeni na terenie Gminy Stężyca w latach 2003-2012; 

 

• Ocena walorów przyrodniczych i zagrożeń obszaru Natura 2000 - Ostoja Welska; 

 

• Analiza i ocena walorów środowiska geograficznego gminy Jastarnia dla potrzeb turystyki 

 

• Czynniki przemian krajobrazu w obszarze Natura 2000 „Ostoja Słowińska; 

 

• Realizcja pilityki ochrony środowiska na terenie gminy Wejherowo;  

 

• Analiza oddziaływań form zagospodarowania i użytkowania rekreacyjnego na walory  

 przyrodnicze gminy Karsin; 

 

• Charakterystyka i rozwój terenów zieleni miasta Olsztyn w latach 2003-2012; 

 

• Ocena stanu i zagrożeń rezerwatów przyrody na terenie Trójmiasta 

 



Przykładowe tematy prac licencjackich: 

- lata  2012 / 2013  

- Przyrodnicze i urbanistyczne uwarunkowania synantropizacji dużych ssaków  

 w warunkach rozwoju Trójmiasta; 

 

- Zmiany przestrzenne i działania dla poprawy stanu środowiska Sopotu  

 w latach 1990-2012; 

 

-Ocena atrakcyjności krajobrazu dla potrzeb turystyki w Zaborskim Parku Krajobrazowym 

 

- Skutki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zamknięcia wysypisk i składowisk  

 odpadów w powiecie człuchowskim; 

 

- Zagrożenia korytarzy ekologicznych oraz metody ich ochrony; 

 

- Rozwój działań na rzecz ochrony przyrody rejonu Góry Zborów i jej wykorzystania 

turystyczno-sportowego; 

 

- Obce gatunki zwierząt w środowisku przyrodniczym Polski; 

 

- Rozwój funkcji turystycznej w gminie Smołdzino w oparciu o walory Słowińskiego Parku 

Narodowego; 

 

 

 



Przykładowe tematy prac licencjackich: 

- lata  2011 / 2012  

• Projekt rezerwatu przyrody „Torfowiska źródliskowe nad jeziorem Jaczno”; 

 

• Formy użytkowania Zatoki Gdańskiej oraz ocena ich wpływu na środowisko; 

 

• Realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości i jego wpływ 

 na krajobraz Pojezierza Kaszubskiego ;  

 

• Zieleń miejska w starych i nowych osiedlach Trójmiasta; 

 

• Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju turystyki w Welskim Parku Kr. 

 

• Przyrodnicze uwarunkowania i skutki ekologiczne rozwoju terenów  

  zainwestowanych w Pruszczu Gdańskim; 

 

• Stan środowiska doliny Drwęcy i jego zmiany od połowy XX wieku; 

  

•Ocena fizjograficznych uwarunkowań wyznaczania korytarzy ekologicznych w 

województwie pomorskim z wykorzystaniem oprogramowania GIS 



Przykładowe tematy prac licencjackich: 

- lata 2009 / 2010 

• Środowiskowe uwarunkowania budowy fermy wiatrowej w gminie Ełk; 

• Alternatywne źródła energii i ochrona środowiska w woj. pomorskim; 

• Warunki środowiskowe obszarów zurbanizowanych na przykładzie wybranych 

osiedli gdańskich;  

• Ocena efektywności funkcjonowania przejść i przepustów dla zwierząt pod 

szlakami komunikacyjnymi w woj. pomorskim; 

• Struktura środowiska przyrodniczego parku narodowego Bory Tucholskie; 

• Ochrona przyrody w powiecie ciechanowskim 

• Stan środowiska wodnego Zatoki Puckiej – zagrożeni i szanse na 

 rewaloryzację; 

•Wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Starogard Gdański 

• Polityka ochrony środowiska na przykładzie woj. zachodniopomorskiego; 

• Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa na obszarze gminy …… ; 

• Kształtowanie i ochrona środowiska na obszarze miasta Reda; 

• Ocena stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego w PN Bory Tucholskie; 

• Rozwój turystyki zrównoważonej w woj. podlaskim. 


