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GLOBALIZACJA

GEOGRAFIA TURYZMU

EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY GEOZAGROŻEŃ

GEOGRAFIA POLITYCZNA

GEOGRAFIA MIAST

URBANIZACJA
METROPOLIE

GEOGRAFIA EKONOMICZNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

DEMOGRAFIA

REWITALIZACJA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

GEOGRAFIA  KULTURY GEOGRAFIA  RELIGII



CZEGO MOŻECIE SIĘ U NAS NAUCZYĆ? 



- geografia miast
- geografia ekonomiczna
- geografia społeczna
- geografia ludności
- geografia przemysłu
- geografia transportu
- geografia historyczna
- geografia turyzmu
- geografia polityczna
- geografia wsi i rolnictwa.



gospodarka przestrzenna
- planowanie przestrzenne
- planowanie i studia regionalne
- geografia usług i handlu
- metodologia kartografii 
społeczno-ekonomicznej
- zagadnienia rewitalizacji obszarów 
miejskich i wiejskich



CO BĘDZIECIE Z TEGO MIELI?



GIS,   BIG DATA,      DATA FOR SCIENCE



przykłady prac

Zastosowanie Geograficznych Systemów Informatycznych w zagospodarowaniu 
przestrzennym

Czynniki sukcesu w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Morawica (woj. 
świętokrzyskie)

Analiza porównawcza procesów rewitalizacji przestrzeni miejskiej  Gliwic i Dąbrowy 
Górniczej

Specyfika SPA i Wellness jako element nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych

Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości i wykroczeń w mieście Bielsko-Biała



przykłady prac

Oddziaływania w otoczeniu aglomeracji miejskich na przykładzie Częstochowy i 
gminy Starcza

Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej centrum Katowic w latach 1990 
– 2013

Placówki kulturalne w przestrzeni miasta Katowice

Przestrzenne i funkcjonalne zróżnicowanie dworców kolejowych w konurbacji 
katowickiej



przykłady prac

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym

Turystyka w Pieninach – stan obecny, problemy, perspektywy 

Zróżnicowanie oddziaływań obiektów technologicznych Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce



przykłady prac

Karnawał jako zjawisko turystyki kulturowej na przykładzie karnawału w 
Wenecji

Stan i perspektywy rozwoju uzdrowisk – Krynica Zdrój i Piwniczna Zdrój 

Oddziaływanie i odbiór społeczny Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach



Praca magisterska Marka Mroza pt. „Przestrzenne i 
funkcjonalne zróżnicowanie dworców kolejowych w 
konurbacji katowickiej”
zajęła pierwsze miejsce
w ogólnopolskim konkursie na prace z zakresu geografii 
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne



GDZIE ZNAJDZIECIE PRACĘ???



- samorząd lokalny, regionalny i ponadregionalny

- wyspecjalizowane urzędy powoływane przez samorządy oraz władzę szczebla 
krajowego

- sektor przedsiębiorstw prywatnych, gdzie oczekiwane są zdolności w zakresie 
analizy przestrzennej

- sektor pośrednictwa i obrotu nieruchomościami

- szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe



- logistyka, komunikacja, łączność

- sektor turystyki

- instytucje publiczne i niepubliczne realizujące zadania z zakresu polityki społecznej

- instytucje publiczne i niepubliczne realizujące zadania z zakresu 
planowania przestrzennego

- media i sektor reklamy outdoor



Dziękujemy za uwagę




