
PSORW jako pole współpracy 
środowiska samorządowego i 

naukowego – propozycje projektów 



Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
- Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 
- Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
- Wydział Nauk Społecznych  

 
Collegium da Vinci 
- Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej 



konkurs INNOHUMAN  
nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16 

w temacie  
 

„Wdrożeniowe prace dyplomowe jako 
narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków 

z dziedziny nauk humanistycznych i 
społecznych wejście na rynek pracy” 



Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Prace dyplomowe w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 
 
- koncepcje zagospodarowania przestrzennego terenu 
- koncepcje urbanistyczne 
- rewitalizacja miast i wsi 
- kształtowanie przestrzeni publicznych 
- kształtowanie terenów zieleni 

 



Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Prace dyplomowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
 
‒ finansowanie działalności organizacji pozarządowych na terenie powiatu ….. na 

rzecz walki z wykluczeniem społecznym w latach …. 

‒ skuteczność pracy Straży Gminnych w latach 2010-2013 

‒ bezpieczeństwo podczas imprez masowych w …… 

‒ jakość transportu publicznego na przykładzie wybranej gminy…. 

‒ bezpieczeństwo publiczne na drogach w ….. 

‒ przestępczość a bezpieczeństwo społeczności lokalnych na przykładzie …. 

‒ programy prewencyjne prowadzone przez Policję na terenie powiatu  

‒ marketing terytorialny na przykładzie promocji gminy…. 

‒ analiza absorpcji środków unijnych w …….w latach … na przykładzie …… 
 



Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Prace dyplomowe w Instytucie Socjologii 
 
‒ badania nasilenia zjawisk i obszarów kryzysowych (rewitalizacja); 
‒ analiza opinii/oczekiwań grup społecznych, interesariuszy itp. w odniesieniu do 

wybranych miejsc, zjawisk, decyzji na terenie gminy  
‒ analiza procesu zarządzania wspólnotą z punktu widzenia efektywności procesu 

i specyfiki zastosowanych narzędzi  
‒ analiza potencjału społeczno-przestrzennego gminy  
‒ monitoring innowacji w społeczności lokalnej analiza charakteru tej 

innowacyjności  
‒ wspomaganie procesu innowacji (konsultacje, praca warsztatowa),  
‒ analiza procesu zarządzania innowacjami w gminie (wykorzystanie funduszy, 

"wąskie gardła", struktury podejmowania decyzji), współpraca 
międzysektorowa, dobre praktyki  
 



Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej 

Prace dyplomowe 
 
‒ opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (od podstaw, lub w nawiązaniu do 

istniejącego rozwiązania),  
‒ opracowanie podstawowego znaku graficznego (logo/logotypu) wraz z 

koncepcją i zasadami użycia, -> jak zidentyfikować - wyróżnik 
 

‒ opracowanie elementów systemu komunikacji wizualnej - ikon, ikonografik, 
wzorów, dobór lub opracowanie czcionek wraz z koncepcją i zasadami użycia. -
 komunikacja 
 

‒ wykonanie krótkiej formy animowanej, np. animacji logo do wykorzystania przy 
publikacji własnych materiałów multimedialnych (tzw. jingiel), czy krótkiej 
animacji tematycznej. 
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- wpis na listę podczas spotkania 26-27.08.2016 

- mailowo: sylwia.staszewska@amu.edu.pl 



Dziękuję za uwagę i zachęcam do współpracy! 


