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1) Proponowana tematyka (hasłowo): geografia usług; rozwój regionalny i lokalny; innowacyjność 

gospodarki, zastosowania metod statystycznych w geografii społeczno-ekonomicznej.  

 

2) Jak będzie wyglądała współpraca w ramach tutorialu? 

 spotkania indywidualne co 2 tygodnie,  

 praca indywidualna studenta,  

 ewentualnie (najwcześniej po I roku) włączenie w prowadzone przez tutora prace naukowe 

 

3) Jakiego typu praca roczna może być wykonywana?  

 praca kompilacyjna na podstawie literatury (I rok), może być praca typowo regionalna 

 prace z wykorzystaniem badań własnych (II i III rok), np. badania terenowe (inwentaryzacja, 

kartowanie, wywiad pogłębiony), statystyczna analiza wielozmienna, analiza sieci 

społecznych. 

 

4) Jaka jest proponowana przez tutora tematyka prac rocznych? 

Nie mam szczególnych wymagań odnośnie tematu pracy rocznej. Najbardziej interesują mnie prace 

dotyczące zależności przyczynowo-skutkowych, przyjmę natomiast każdą pracę, która będzie 

odpowiadać moim szerokim zainteresowań. Interesują mnie tematy nie podejmowane dotąd 

nowatorskie tematy dotyczące funkcjonowania człowieka, firm i instytucji w przestrzeni 

geograficznej. Poniżej przykładowe tematy zrealizowane pod moją opieką: 

Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2007-2013 na przykładzie dużych inwestycji infrastrukturalnych w mieście 

Gdańsku 

Dostępność największych krakowskich centrów handlowych z perspektywy pieszego i użytkownika 

komunikacji miejskiej 

Dostępność komunikacji publicznej w miejscowościach gminy Brzozów 

Przestrzenne rozmieszczenie salonów i komisów samochodowych w Krakowie - ujęcie statyczne  

i dynamiczne 

Struktura przestrzenna i branżowa przemysłu na terenie miasta Krosna 

Wpływ szkolnictwa wyższego na rozwój Tarnowa 

Ocena kierunków zagospodarowania Pomianowskiego Stoku 

Ocena otoczenia pętli tramwajowych w Krakowie 

Powiat dąbrowski jako peryferyjny obszar województwa małopolskiego 



Peryferyjność dzielnicy Ujeścisko w przestrzeni miejskiej Gdańska 

Analiza porównawcza przestrzeni publicznych na przykładzie rynków miejskich Nowego Sącza  

i Tarnowa 

Wpływ ruchu pielgrzymkowego na rozwój funkcji usługowych w otoczeniu Sanktuarium  

w Łagiewnikach 

 

Regiony i kraje będące przedmiotem zainteresowania Tutora: Małopolska, Podkarpacie, 

Świętokrzyskie, Górny Śląsk, Wielka Brytania, Holandia, Włochy 

Najczęściej analizowane przez Tutora branże: sektor biotechnologiczny, przemysł samochodowy, 

nowoczesne usługi biznesowe (w tym usługi IT), przemysł lotniczy, hodowla trzody chlewnej 

 

5) Jaka jest aktualna tematyka badań naukowych/współpracy międzygrupowej tutora? 

Wpływ różnych rodzajów bliskości (w tym geograficznej) na przepływy wiedzy  

Oddziaływanie firm różnych sektorów na lokalne otoczenie 

 

6) Jaka wiedza byłaby przydatna przed rozpoczęciem współpracy z tutorem? Czy tutor wymaga/zaleca 

odbycie konkretnych kursów, lub zdobycie konkretnych umiejętności przed/na samym początku 

współpracy? 

Nie mam wymagań wstępnych dotyczących udziału w poszczególnych kursach i zdobycia 

konkretnych umiejętności.  

7) Jakie jest podejście tutora do ewentualnej współpracy ze studentem: nastawione na specjalizację w 

danej dziedzinie czy bardziej interdyscyplinarne? Czy tutor może podać przykłady swoich publikacji 

popularnonaukowych (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji interdyscyplinarnych)? 

Jestem nastawiony na opiekę nad pracami z pogranicza (nowej) geografii ekonomicznej, ekonomii, 

nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii. Przyjmę również studentów, którzy będą chcieli analizę 

rynkową danej branży (np. sektora biotechnologicznego, nanotechnologicznego) połączyć z realizacją 

kursów specjalistycznych na innych wydziałach UJ. 
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8) Informacje  dodatkowe 


