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Zakres i harmonogram seminarium licencjackiego
III geografia 2019/2020
Wymogi tematyczne pracy licencjackiej:
▫

Tematyka: szeroko pojęte społeczne, gospodarcze, kulturowe problemy przestrzenne, w tym
związane z
 Miejscem, miastem, przestrzenią, krajobrazem oraz procesami je kształtującymi
 Przestrzennymi przemianami społecznymi i demograficznymi
 Mobilnością i przemieszczaniem się ludzi i towarów
 Jakością życia, czasem wolnym i ich przestrzeniami
 Semiotyką i znaczeniami przestrzeni
 Geografią produkcji, rolnictwa i ich przestrzennymi interakcjami
 Innym ciekawym tematem z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej

▫

Obszar badao może byd zarówno lokalny, regionalny, jak i obejmowad studia przypadku poza
granicami Polski

▫

Temat MUSI zawierad problem badawczy / tezę (nie może byd jedynie opisowy) i musi byd
zatwierdzony przez prowadzącego seminarium (istnieje możliwośd wyboru)

▫

Temat musi byd ograniczony, tak, alby dało się go zrealizowad w ciągu 7 miesięcy
(intensywnej) pracy

Proponowany (sugerowany) plan pracy licencjackiej
Wstęp (dlaczego ten temat jest istotny, cel, zakres *czasowy, rzeczowy, przestrzenny], tezy i
pytania badawcze, metody badao i źródła, układ pracy)
1. Podstawy teoretyczne (omówienie stanu badao i literatury naukowej na wybrany temat)
2. Uwarunkowania geograficzne
2.1. otoczenie / sąsiedztwo / położenie
2.2. środowisko przyrodnicze
2.3. środowisko społeczne
2.4. środowisko gospodarczego
3. Przedstawienie problemu badawczego (Co? GDZIE? Dlaczego?)
4. Przyszłe przemiany / konsekwencje dla innych (i co dalej?)
Wnioski (i co z tego wszystkiego wynika? Po co to?)

Wymogi formalne
▫

Praca musi byd oparta na analizie lub syntezie własnej

▫

Musi zawierad minimum 10 pozycji literatury naukowej wydanej po 2000 roku.

▫

Tekst musi byd napisany zgodnie z wymogami pisania prac naukowych, przyjętymi w
Katedrze Gospodarki Przestrzennej IG UG (zobacz na
http://www.gospodarkaprzestrzenna.ug.edu.pl/ oraz https://pe.ug.edu.pl/nauczyciel/1463)

▫

Tekst musi byd napisany POPRAWNY językiem (polskim) o objętości 30-50 stron

▫

Każda praca MUSI zawierad poprawnie wykonaną przez studenta mapę

▫

Cały tekst musi byd zakooczony do kooca kwietnia 2020

Terminarz prac nad pracą licencjacką (rok akademicki 2019/20):
▫

Określenie pytao i tematyki badawczej

październik 2019

▫

Określenie wstępnych tez i pytao

listopad 2019

▫

Wstępne zebranie podstawowej literatury

listopad 2019

▫

Wstępny plan pracy

grudzieo 2019

▫

Rozdział teoretyczny

styczeo 2020

▫

Zarys koncepcji pracy PPoint (15 min., 12-15 slajdów)

styczeo 2020

▫

Rozdział uwarunkowao geograficznych (2)

luty 2020

▫

Przedstawienie wyników PPoint (15 min., 12-15 slajdów)

marzec 2020

▫

Rozdział (3) podstawowy (badawczy)

marzec 2020

▫

Całośd pracy

maj 2020

▫

Egzamin licencjacki

czerwiec 2020

Zaliczenie każdego z semestrów będzie wynikało z realizacji przez studenta poszczególnych etapów
pracy – nie ma możliwości zaliczenia semestru bez wykonania określonych zadao. Obecnośd na
zajęciach jest OBOWIĄZKOWA. W przypadku nieobecności, student za każde niezaliczone seminarium
z radością streszcza jedną, dowolnie wybraną (przeze mnie) pozycję literatury przedmiotu. NIKT nie
zaliczy seminarium bez spełnienia kryteriów określonych zarówno w wymogach tematycznych, jak i
kalendarium (możecie byd tego pewni).
Życzę radosnej, owocnej i pomyślnej współpracy
Wasz (do czerwca 2020) opiekun (naukowy)

/Mariusz Czepczyoski/

Wybrane zrealizowane prace licencjackie: (szczegółowy spis i prace dostępne w ZGP, B401)

o

Rola zajęd terenowych w edukacji geograficznej w szkole podstawowej

o

Przemysłowa hodowla drobiu w powiecie żuromioskim

o

Funkcje Parku Oliwskiego w Gdaosku

o

Przestrzeo sakralna Górowa Iławieckiego

o

Współczesne procesy społeczno-przestrzenne w przestrzeniach publicznych wsi Krokowa

o

Współczesne przemiany przestrzeni publicznych. Przykład Słodowa we Włocławku

o

Rozwój i funkcjonowanie Oliva Business Center w Gdaosku

o

Rozwój i funkcjonowanie farm wiatrowych w Polsce. Przykład Bystrej

o

Die Entstehung einer neuen kultur

o

Funkcje Kalwarii w Wejherowie

o

Atrakcyjnośd turystyczna Zamku w Malborku

o

Współczesne funkcje kanałów śródlądowych. Przykład Kanału Augustowskiego

o

Funkcje placu Jana Pawła II w Gdyni w okresie jesienno-zimowym

o

Przestrzeo czasu wolnego w Śródmieściu Gdyni

