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Nazwisko i Imię promotora Tytuł seminarium i proponowane obszary tematyczne  

1. Prof. dr hab. Jacek Purchla Metropolia w procesie zmiany 
Miasto rozumiane: jako idea, funkcja, forma i proces jest też 
pretekstem do refleksji metodologicznej. Interdyscyplinarne 
spojrzenie na procesy urbanizacji ze szczególnym 
uwzględnieniem fenomenu metropolii. Wśród 
proponowanych zagadnień znajdą się m.in. takie problemy 
jak np.: urbanizacja a globalizacja, Kraków w Europie 
Środkowej, metropolitalne funkcje miast, rozwój Krakowa na 
przełomie XX i XXI wieku, samorząd terytorialny, historyczny 
krajobraz miejski i jego ochrona.  

2. Prof. dr hab. Jerzy Hausner Ekonomika miast wodnych 
Przedmiotem seminarium będzie ekonomia miast wodnych. 
Idzie to o coś szerszego niż gospodarka wodna, chociaż także 
i o nią. Miasta wodne to takie, które wodę i jej zasoby traktują 
jako ważną składową swego rozwoju. Myśli się wtedy o 
triadzie: WODA – MIASTO – JAKOŚĆ ŻYCIA. 
Prace seminarzystów mogą się odnosić do jednego z 
elementów tej triady, ale pozostałe nie będą mogły być 
pominięte.  
Partnerem seminarium będą Wodociągi Krakowskie. 
Zainteresowani studenci będą mogli odbyć staż w tej firmie.  
Także uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych 
prowadzonych we współpracy z nią. 
Ponadto wezmą udział w seminariach i konferencjach 
poświęconych problematyce miast wodnych. 

3. Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz Gospodarka regionalna i przestrzenna 

- Problemy zagospodarowania przestrzennego gminy, 
województwa 
- Program aktywizacji (rozwoju) gospodarczego miasta 
(regionu) 
- Problemy rozwoju sektora komunalnego 
- Zagospodarowanie infrastrukturalne miasta (województwa) 
- Rozwój miasta (gminy, województwa) poprzez turystykę 
- Determinanty rozwoju regionu (miasta) 
- Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju kraju (regionu, 
miasta) 
- Finansowanie rozwoju regionalnego (lokalnego)  
- Szanse rozwoju polskiej gospodarki w świetle członkostwa w 
Unii Europejskiej 
- Nowa perspektywa rozwoju regionalnego Polski 2014 -2020. 

4. Prof. UEK dr hab. Bogusław 
Luchter 

Struktura przestrzenna miast i ich strefy podmiejskie 
- Geografia ekonomiczna 
- Gospodarka gruntami 
- Użytkowanie ziemi 
- Użytkowanie ziemi przestrzeni miejskiej 
- Zagospodarowanie przestrzenne 
- Zagospodarowanie turystyczne 



5. Prof. dr hab. Anna Karwińska Socjologiczne problemy miasta i gospodarki miejskiej. 
Społeczeństwo obywatelskie 
- Jakość życia w miastach 
- Kultura miejska 
- Problemy rewitalizacji miast 
- Przestrzenie publiczne w miastach 
- Konflikty przestrzenne i społeczne w miastach 
- Zagadnienia patologii społecznej w miastach i polityki 
społecznej. Obszary kryzysowe 
- Miasto dobrze funkcjonujące 
- Smart city i inne koncepcje rozwoju miasta 
- Zasoby rozwojowe miasta (rozpoznawanie, wspieranie , 
wykorzystywanie) 
- Dialog władze –obywatele  i uwarunkowania tego dialogu 
- Kształtowanie się i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
funkcjonowanie organizacji pozarządowych 
- Problemy zarządzania miastem 
- Wielokulturowość miasta 

Uwagi dodatkowe: 
Preferencje dla prac opartych na materiale empirycznym, 
zgromadzonym przy pomocy samodzielnie 
przygotowanych narzędzi badawczych (ankiety, wywiady, 
wywiady z ekspertami, wywiad grupowy zogniskowany, 
studium przypadku itd.) 
 
Pożądane zainteresowania z zakresu zagadnień 
psychospołecznych, socjologii ekonomicznej, 
antropologii kulturowej 
 
Proponowane obszary tematyczne stanowią tylko 
przykłady. Mile widziane inicjatywy własne studentów w 
zakresie wyboru tematyki pracy. 

6. Dr Piotr Lityński Rozwój społeczno – gospodarczy i przestrzenny obszarów 
miejskich 
- Społeczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania 
przestrzenią w miastach i regionach 
- Problematyka procesów suburbanizacyjnych oraz ich 
ekonomiczne i społeczne konsekwencje 
- Mikroekonomiczne i makroekonomiczne implikacje 
procesów przestrzennych 
- Współczesne koncepcje urbanistyczne 
- Zarządzanie rozwojem miast, strategie rozwoju j.s.t. 
- Ewaluacja (ocena) programów publicznych oraz projektów 
unijnych 
- Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego 
- Instrumenty planistyczne w rozwoju regionalnym i lokalnym 
- Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego 
- Polityki unijne w rozwoju regionalnym i lokalnym 

 


