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CZEGO UCZYMY?
CZYM JEST MIASTO
Jak funkcjonują miasta, jak nimi zarządzać, jakie są aktualne trendy rozwoju miast?
•

Wprowadzenie do geografii miast

•

Ekonomika miast

•

Miasto innowacyjne

•

Polityka miejska i zarządzanie miastem

•

Marketing terytorialny

•

Społeczności lokalne w mieście

•

Regiony miejskie

•

Transport i mobilność w mieście

CZYM JEST TURYSTYKA
Jak kształtować turystykę, jak planować przestrzeń turystyczną?
•

Podstawy geografii turyzmu

•

Współczesne trendy rozwoju turystyki

•

Przyrodnicze i kulturowe aspekty turystyki

•

Współczesne przemiany przestrzeni miejskiej i turystycznej

•

Polityka turystyczna w krajach UE

•

Geografia turystyczna Polski

CZEGO UCZYMY?
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI
Jak planować i kształtować przestrzeń na potrzeby człowieka?
•

Planowanie przestrzenne miejscowe

•

Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania przestrzeni

•

Kształtowanie i użytkowanie przestrzeni miejskiej

•

Planowanie i zagospodarowanie turystyczne

•

Rewitalizacja w mieście

WYKORZYSTANIA NARZĘDZI BADAWCZYCH
Jak zaplanować i przeprowadzić badanie?
•

Metody analizy przestrzennej

•

Metody badań geografii społeczno-ekonomicznej

•

Kartografia tematyczna

•

Praktyki specjalnościowe

•

Seminarium magisterskie
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CO BADAMY?
Procesy rewitalizacji miast
Przestrzenie publiczne w miastach
Przestrzenie rekreacyjne w miastach
Aktywność fizyczną mieszkańców miast
Sieci handlowe
Wizerunek miast
Transport i mobilność w mieście
Relacje społeczne w mieście
Tożsamość miejsca
Jakość życia w mieście
Wpływ zagospodarowania przestrzeni
na zachowania człowieka

Kulturowe uwarunkowania turystyki
Przyrodnicze uwarunkowania turystyki
Zagospodarowanie turystyczne
Zmiany funkcji turystycznej i rekreacyjnej
Nowe formy spędzania wolnego czasu
Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej:
lokalnie i globalnie, w Polsce i na świecie

CO BADAJĄ NASI STUDENCI?
Przykładowe tematy prac magisterskich - seminarium miejskie
(prowadzący prof. dr hab. Andrzej Lisowski)

PKiN - tonika czy dominanta w kompozycji miejskiej Warszawy. Przestrzenne rozważania na tle analogii
muzycznych nagroda Tygodnika Polityka za najlepszą pracę magisterską o PRL
Sztokholmski przykład lotniczego transportu pasażerskiego
Percepcja przestrzeni Warszawy przez imigrantów i ich preferencje dotyczące miejsca zamieszkania
Wybrane formy sztuki miejskiej w przestrzeni publicznej Śródmieścia Warszawy
Wykorzystanie dotacji z programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki przez firmy z
sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013
Squatting w przestrzeni miejskiej Studium przypadku Squatu Rozbrat w Poznaniu
Lokalizacja centrów handlowych w Polsce
Wpływ telepracy na zachowania przestrzenne pracowników
Lokalizacja i wykorzystanie siłowni plenerowych w Warszawie
Fizjonomia i funkcje post-socjalistycznego placu miejskiego w świadomości użytkowników na przykładzie
placu Konstytucji
Niezrealizowane plany zagospodarowania wybranych placów Warszawy w latach 1950-1955

CO BADAJĄ NASI STUDENCI?
Przykładowe tematy prac magisterskich - seminarium turystyczne
(prowadzący prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk)

Rozmieszczenie bazy noclegowej w Warszawie
Wybrane zakłady produkcyjne w Polsce jako miejsce recepcji turystycznej
Bałtowski Kompleks Turystyczny jako czynnik rozwoju lokalnego gminy Bałtów
Miejska turystyka transportowa w Polsce w latach 2013-2015
Serial telewizyjny jako sposób na promocję turystyczną polskich miejscowości
Imprezy folklorystyczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarze Kurpiów Zielonych
Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych w Malezji
Związki między lokalizacją lotnisk a położeniem hoteli zawartych w ofercie polskich biur
podróży (na przykładzie Turcji i Hiszpanii)
Gry miejskie jako element przestrzeni czasu wolnego w mieście na przykładzie Warszawy
Wymiar turystyczny rewitalizacji miasta portowo-przemysłowego na przykładzie Genui
Snowboard jako nowa forma turystyki aktywnej

GDZIE PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI
I Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
urzędy miast i gmin
urzędy marszałkowskie
ministerstwa
firmy konsultingowe i doradcze
własne firmy konsultingowe
biura podróży i hotele
własne firmy turystyczne
organizacje turystyczne
organizacje pozarządowe
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