
Tematy prac magisterskich proponowane przez pracowników 
Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu 

w roku akademickim 2019/2020 
 

 

1. Czy polskie plaże zanikają? 
Opiekun: dr Patryk Sitkiewicz 
Idea pracy: Ocena zmian powierzchni plaż w ostatnich kilkudziesięciu latach. Ocena trwałości zabiegów 
sztucznego zasilania. Określenie wpływu twardych konstrukcji chroniących brzeg przed abrazją na zamiany 
szerokości plaży. Próba powiązania uzyskanych wyników z danymi o wzroście średniego poziomu morza oraz 
częstości i intensywności sztormów.  
Zakres pracy: Zostanie ściśle dostosowany do potrzeb, umiejętności i ambicji Studenta. Badania zostaną 
wykonane na przykładzie wybranych odcinków lub całego polskiego brzegu Bałtyku. Praca wyłącznie z użyciem 
komputera, głównie w środowisku GIS na podstawie zobrazowań lotniczych oraz danych lidar. Pierwszym 
etapem będzie pozyskanie i przygotowanie danych teledetekcyjnych do analiz GIS, z pomocą opiekuna. 
Następny krok to wykonanie pomiarów konwencjonalnymi metodami lub okazja do napisania autorskiego 
narzędzia do automatycznej lub półautomatycznej identyfikacji oraz pomiarów powierzchni plaż. Publikacja 
kodu takiego narzędzia w repozytorium GitHub może być osiągnięciem cenionym przez pracodawców z sektora 
IT w CV. Kolejne kroki to pozyskanie oraz analiza danych hydrometeorologicznych, a także informacji na temat 
stosowanych form i zabiegów ochrony brzegów. Ostatni etap to interpretacja wyników i napisanie pracy 
magisterskiej. 
Kontakt: patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl 

2. Wielkoskalowe formy linii brzegowej - występowanie, zmienność i jej znaczenie dla zarządzania strefą 
brzegową w Polsce 
Opiekun: dr Patryk Sitkiewicz 
Idea pracy: Celem pracy jest weryfikacja hipotezy dotyczącej występowania i wzdłużbrzegowej migracji 
zespołów naprzemianległych zatok erozyjnych i przylądków akumulacyjnych. Jeden cykl takiej migracji (zamiany 
miejscami punktów węzłowych) trwa prawdopodobnie kilkadziesiąt lat. W efekcie – bez ingerencji człowieka – 
odcinek erozyjny staje się odcinkiem akumulacyjnym i wielodekadowy bilans zmian położenia linii brzegowej 
dla całego brzegu może być bliski zeru. Znajomość tego procesu może być bardzo istota dla tworzenia strategii 
ochrony brzegów morskich.  
Zakres pracy: Badania powinno poprzedzić wnikliwe przestudiowanie literatury przedmiotu. Pomiary będą 
odbywać się głównie w środowisku GIS, z pomocą opiekuna. Na podstawie uprzednio pozyskanych 
i przygotowanych zobrazowań lotniczych oraz danych lidar, należy dokonać identyfikacji oraz oceny zmian 
położenia naprzemianległych zatok erozyjnych i przylądków akumulacyjnych. Uzyskane rezultaty należy odnieść 
do przykładów z literatury, spróbować określić wpływ procesów hydrodynamicznych na obserwowane 
zjawisko, a także wskazać znaczenie wielodekadowej zmienności linii brzegowej dla podejmowania decyzji 
o konieczności zastosowania twardych form ochrony brzegu, powołując się na przykłady z Polski i ze świata. 
Kontakt: patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl 

3. Formy glacjalne obszaru Natura 2000 Ławica Słupska 
Opiekun: dr Radosław Wróblewski 
Idea pracy: celem przeprowadzonych analiz będzie opisanie rzeźby glacjalnej na podstawie danych 
batymetrycznych, danych sonarowych oraz danych sejsmoakustycznych; wskazanie charakteru form 
glacjalnych oraz wpływu procesów morskich na formy glacjalne zachowane na dnie Morza Bałtyckiego 
w granicach obszaru Natura 2000 Ławica Słupska. 
Zakres pracy: Student przeprowadzi analizę danych batymetrycznych, sonarowych i sejsmoakustycznych; 
dokona wyboru elementów rzeźby glacjalnej rozpoznanych na dnie morza oraz przeprowadzi analizę charakteru 
form z uwzględnieniem ich genezy oraz wpływu procesów morskich. Praca z użyciem narzędzi GIS (np. ArcGIS, 
QGIS, Global Mapper, Surfer); praca kameralna. 
Kontakt: radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl 



4. Spektrometryczne profilowanie gamma osadów czwartorzędowych w wybranych odsłonięciach na Pomorzu 
Opiekun: dr Damian Moskalewicz 
Idea pracy: Celem badań jest wykazanie różnic w pomiarach geofizycznych pomiędzy różnymi typami osadów. 
Badania przyczynią się do rozwoju metodyki pomiarów geofizycznych w najmłodszych formacjach 
geologicznych. Umożliwią porównanie możliwości i ograniczeń metody w stosunku do badań prowadzonych 
w starszych utworach i w wierceniach złożowych. 
Zakres pracy: Praca wymagająca wyjazdów w teren, opcjonalnie prac laboratoryjnych. Metodyka badań 
obejmuje analizę litofacjalną, profilowanie geofizyczne (bezpośrednie pomiary w terenie) oraz opcjonalnie 
wybrane analizy sedymentologiczne (w laboratorium). Do realizacji pracy niezbędna jest podstawowa 
znajomość języka angielskiego. 
Kontakt: damian.moskalewicz@ug.edu.pl 

5. Metody wyznaczania sekwencji modalnych w utworach czwartorzędowych na wybranych przykładach 
Opiekun: dr Damian Moskalewicz 
Idea pracy: Praca kameralna obejmująca: zaznajomienie się z kilkoma metodami służącymi wyznaczaniu 
prawidłowości w następstwie litofacjalnym osadów, zastosowanie analizy łańcuchów Markova na wybranych 
profilach litofacjalnych opublikowanych w literaturze naukowej, interpretację wyników w kontekście 
odmiennej metodyki. 
Zakres pracy: Wykonanie pracy obejmuje: przegląd literatury anglojęzycznej, zaprojektowanie narzędzia 
do wykonywanych obliczeń, graficzną i tabelaryczną prezentację wyników oraz ich dyskusję. Do realizacji pracy 
niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, programu do grafiki wektorowej oraz biegła 
obsługa arkusza kalkulacyjnego (pracę można również zrealizować przy wykorzystaniu wybranego języka 
programowania).  
Kontakt: damian.moskalewicz@ug.edu.pl 

6. Czy osady warwowe mogą być wyznacznikiem antropocenu? Przyczyny sedymentacji osadów warwowych w 
jeziorze Garbas na Pojezierzu Mazurskim 
Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Tylmann 
Idea pracy: Celem prowadzonych badań będzie określenie czy przyczyną rozpoczęcia sedymentacji osadów 
warwowych w jeziorze Garbas w XX wieku była działalność człowieka. W szerszym kontekście praca pomoże 
w stwierdzeniu, czy coraz częstsze pojawianie się osadów warwowych w jeziorach może być traktowane jako 
jeden z wyznaczników antropocenu. Zrekonstruowane zostaną warunki i procesy, które towarzyszyły zmianie 
struktury i składu osadu, a także określona zostanie chronologia tych zmian oraz możliwe przyczyny. 
Zakres pracy: Student będzie brał udział w poborze rdzeni osadów z jeziora Garbas na Pojezierzu Mazurskim. 
Kolejne etapy pracy obejmować będą pobranie próbek osadów z rdzeni, badania mikroskopowe struktury 
warw, analizy składu chemicznego osadu, a także określenie jego wieku. Student zapozna się z metodami 
analizy mikrofacjalnej i elementarnej oraz datowania osadów metodą warwochronologiczną i izotopów 
137Cs/210Pb. Opracowanie historycznych zmian przestrzennych w zlewni jeziora zostanie przeprowadzone 
z użyciem narzędzi GIS. 
Kontakt: wojciech.tylmann@ug.edu.pl 

7. Rekonstrukcja zmian środowiska w ciągu ostatniego stulecia w oparciu o analizy paleoekologiczne osadów 
jeziora Salno 
Opiekun: dr Dawid Weisbrodt 
Cel badań: Głównym celem badawczym będzie rekonstrukcja zmian szaty roślinnej oraz zmian w wybranych 
grupach fitoplanktonu w ciągu ostatnich stu lat, w oparciu o analizy osadów jeziora Salno. Ponadto w pracy 
zostanie podjęta próba oceny wpływu obserwowanych zmian na wybrane cechy sedymentacji osadów. 
Zakres pracy: Pierwszym etapem pracy będzie zapoznanie się z metodycznymi podstawami analizy 
palinologicznej. W kolejnym kroku zostanie wykonana preparatyka próbek osadów w laboratorium. Głównym 
elementem pracy będzie przeanalizowanie próbek osadów za pomocą mikroskopu optycznego. Opracowane 
wyniki zostaną następnie opisane i zinterpretowane przy użyciu analiz numerycznych.  
Kontakt: dawid.weisbrodt@ug.edu.pl 



8. Zapis warunków depozycji w cechach gliny lodowcowej w Gronowie Polskim 
Opiekun: dr hab. Piotr Paweł Woźniak, prof. UG 
Idea pracy: Stanowisko jest położone na południu woj. pomorskiego, na górnej krawędzi doliny Wisły koło 
Gniewa. Podstawowym celem badań prowadzonych przez studenta będzie wskazanie czynników 
odpowiedzialnych za kierunek płynięcia lodu lodowcowego oraz cechy deponowanej gliny lodowcowej. Warto 
będzie określić nie tylko lokalny kierunek płynięcia lodu, ale też w kontekście regionalnym i ponadregionalnym 
porównać własne wyniki z kierunkami rozpoznanymi w ramach wcześniejszych badań w innych stanowiskach 
w sąsiedztwie. Opis i interpretacja cech makroskopowych gliny lodowcowej ma z kolei pozwolić 
na zrekonstruowanie warunków i procesów jej depozycji. Praca studenta wpisze się w kompleksowe badania 
nad ewolucją profilu gliny lodowcowej po jej depozycji, które opiekun prowadzi w Gronowie Polskim w ramach 
zespołowego projektu. 
Zakres pracy: Praca ma być oparta na badaniach terenowych w czasie 3–4 wyjazdów z opiekunem. Pierwszym 
etapem będzie rozpoznanie i opis struktur występujących w badanym osadzie. Następnie trzeba będzie 
wykonać pomiary orientacji klastów, rys na głazach i innych wskaźników kierunkowych. Jeśli student wyrazi 
zainteresowanie, zajmie się także pracą laboratoryjną polegającą na analizie petrograficznej żwirów zawartych 
w glinie lodowcowej. Jej wyniki pozwolą wskazać, skąd zostały przyniesione rozpoznane skały, informując tym 
samym o kierunkach transportu lodowcowego w szerszym kontekście (regionalnym i ponadregionalnym). 
Temat wymaga zamiłowania do pracy terenowej oraz zainteresowania geologią. 
Kontakt: geopw@ug.edu.pl 

9. Zasięg lądolodu fazy pomorskiej w okolicach Nowego w świetle dostępnych danych 
Opiekun: dr hab. Piotr Paweł Woźniak, prof. UG 
Idea pracy: Obszar badań, o rozmiarach ok. 15x15 km, położony jest na pograniczu woj. pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego. Jest jednym z kluczowych dla rozstrzygnięcia charakteru fazy pomorskiej ostatniego 
zlodowacenia na wschodnim Pomorzu – trwają dyskusje, czy doszło wówczas do awansu czoła lądolodu, czy też 
był to tylko jego postój w ramach generalnej recesji. Nie jest też do końca jasny przebieg linii, na której 
zatrzymało się czoło lądolodu. Jej pozycję oraz to, w jaki sposób została osiągnięta, mogą określać wskaźnikowe 
cechy rzeźby polodowcowej oraz zasięg występowania określonych osadów. Badania studenta mają zmierzać 
do wytyczenia zasięgu lądolodu fazy pomorskiej w okolicach Nowego oraz wskazać przesłanki sugerujące 
charakter fazy pomorskiej na tym obszarze (transgresyjny czy regresyjny?). 
Zakres pracy: Praca będzie mieć charakter kameralny, z wykorzystaniem komputera jako podstawowego 
narzędzia pracy. Jeśli student wyrazi zainteresowanie, możliwy jest jego udział także w badaniach terenowych, 
prowadzonych przez opiekuna w okolicach Nowego, a powiązanych z proponowaną tematyką. Wytyczenie 
zasięgu lądolodu na podstawie założonych kryteriów morfologicznych i litologicznych ma nastąpić w oparciu 
o opracowanie cyfrowego modelu terenu, 2–3 przekrojów geologicznych oraz o selektywną redakcję gotowych 
już map geologicznej i geomorfologicznej. Do realizacji tematu niezbędna będzie podstawowa znajomość 
programu do grafiki wektorowej i narzędzi GIS. 
Kontakt: geopw@ug.edu.pl 


