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Zainteresowania badawcze:

- ochrona i kształtowanie środowiska

- programowanie ochrony środowiska

- gospodarka niskoemisyjna

- tereny wiejskie

- degradacja i ochrona gleb 

- gospodarka wodna 

- samorz ąd lokalny



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

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

� Konflikt środowiskowy na przykładzie budowy farmy 
wiatrowej w gminie Parzęczew

� Ochrona gatunkowa wilka w Polsce
� Ochrona kozicy w Tatrzańskim Parku Narodowym
� Środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku 

Narodowego i jego zagrożenia
� Rola portu Gdynia w ochronie środowiska
� Programowanie ochrony środowiska na poziomie 

lokalnym na przykładzie powiatu oleckiego



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

� Walory i zagrożenia Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego

� Wielofunkcyjność parków miejskich na przykładzie Parku 
Tysiąclecia w Chojnicach

� Wybrane problemy presji antropogenicznej w powiecie 
nidzickim 

� Metody ochrony czynnej torfowisk na przykładzie 
rezerwatów Czarne Bagno i Łebskie Bagno 

� Walory i zagospodarowanie turystyczne Parku 
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

� Planowanie ochrony środowiska w mieście i gminie 
Wejherowo



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

� Walory oraz zmiany antropogeniczne Półwyspu 
Helskiego w świetle zagospodarowania turystyczno-
rekreacyjnego

� Korytarze ekologiczne – funkcje, zagrożenia i problemy 
ochrony

� Wybrane zagrożenia środowiska oraz jego ochrona w 
powiecie ostrołęckim

� Walory przyrodnicze oraz zagrożenia wodnego 
rezerwatu przyrody Pełcznica

� Zagrożenie powodziowe i strategia ochrony Żuław 
Wiślanych



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

� Działania proekologiczne na tle lokalnych problemów 
środowiska w gminie Luzino 

� Zagrożenia i ochrona kompleksów leśnych na 
przykładzie Borów Tucholskich

� Wpływ transportu drogowego na środowisko
� Ocena atrakcyjności środowiska gminy Pisz dla potrzeb 

turystyki
� Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich
� Oddziaływanie składowiska fosfogipsów w Wiślince na 
środowisko przyrodnicze i człowieka



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

� Ocena walorów przyrodniczych i zagrożeń obszaru 
Natura 2000 „Klify i Rafy Kamienne Orłowa”

� Wybrane problemy presji antropogenicznej oraz ochrona 
środowiska w gminie Sierakowice

� Wybrane zagrożenia oraz ochrona środowiska 
morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego

� Wybrane zagrożenia środowiska oraz jego ochrona w 
gminie wiejskiej Stara Kornica

� Zagrożenia oraz ochrona kompleksów leśnych Bory 
Tucholskie i nawałnica w nadleśnictwie Rytel

� Przyczyny i skutki zanieczyszczenia oraz ochrona wód 
Morza Bałtyckiego



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

� Wybrane problemy presji antropogenicznej w gminie 
Myszyniec

� Stan i zagrożenia środowiska glebowego w 
województwie kujawsko-pomorskim

� Oddziaływanie na środowisko i człowieka składowiska 
odpadów w gdańskich Szadółkach

� Walory przyrodnicze, zagrożenia oraz ochrona 
rezerwatu przyrody Kozie Brody

� Ochrona łabędzia niemego na terenie rezerwatu 
przyrody Jezioro Łuknajno 



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

� Zmiany struktury zasobów leśnych na obszarach 
zarządzanych przez RDLP w Gdańsku 

� Problematyka ochrony środowiska oraz ochrony 
przyrody w nauczaniu geografii w zreformowanej szkole 
podstawowej

� Sposoby popularyzacji wiedzy o środowisku
� Wpływ wiatru halnego na środowisko Tatr i człowieka
� Analiza zmian jakości powietrza oraz kształtowanie 

gospodarki niskoemisyjnej na obszarze aglomeracji 
trójmiejskiej



Tematy prac licencjackich 
z lat 2014-2019

� Wpływ zjawiska urbanizacji na środowisko i krajobraz na 
przykładzie dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku

� Jeziora kartuskie - walory, zagrożenia, ochrona
� Wpływ turystyki na środowisko i rozwój przestrzenny 

obszarów górskich oraz terenów nadmorskich w Polsce
� Walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne oraz 

wybrane zagrożenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich



Tematyka prac licencjackich

Na poziomie prac licencjackich mogą być
realizowane wszelkie tematy z zakresu ochrony, 
użytkowania i kształtowania środowiska, łączące 

elementy geografii fizycznej z geografią
społeczno-ekonomiczną i gospodarką

przestrzenną

Szanujemy i lubimy pomys ły w łasne 
Studentów



Katedra Geografii Fizycznej 
i Kszta łtowania Środowiska

Zapisy na seminarium przyjmuje: 
mgr Robert Lejkowski

pok. B 115 – składnica map 
(codziennie od 18 do 22 marca)

Strona internetowa Katedry
http://www.kgfiks.oig.ug.edu.pl

ZAPRASZAMY!


