
 

 

Załącznik do Uchwały RDz nr 3/2022 z 22.04.2022 r. 

 

Tematy prac licencjackich na kierunku Geografia s1 III rok 

(obrona w roku akademickim 2021/2022) 

 

Grupa 1 

Promotor Temat pracy 

dr Mieczysław Kluba Przemiany społeczno - gospodarcze gminy Czernikowo w latach 

2010-2021 

Walory i zagospodarowanie turystyczne Zaborskiego Parku 

Krajobrazowego 

dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, 

prof. UMK  

Polityka miejska stolic województw wobec adaptacji do zmian 

klimatu 

dr Maciej Markiewicz Wpływ pożaru lasu na właściwości powierzchniowych poziomów 

gleb  

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK Zanieczyszczenia powietrza w województwie kujawsko-

pomorskim 

Grupa 2 

Promotor Temat pracy 

dr hab. Bogusław  Pawłowski, prof. UMK Przebieg zjawisk lodowych wybranych rzek Polski  

Zmiany przebiegu wezbrań dolnej Wisły na przełomie XX i XXI 

wieku 

dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK Analiza mikroskalowa ziaren kwarcu osadów megapowodzi 

suwalskiej 

dr Anna Dubownik Uwarunkowania peryferyjności  na przykładzie gminy Zławieś 

Wielka i gminy Unisław 

dr Aleksandra Pospieszyńska Wpływ zmian temperatury powietrza i opadów atmosferycznych 

na jeziora przybrzeżne w Słowińskim Parku Narodowym w 

okresie 2011-2020. 

Obecne i przyszłe zmiany klimatu w Polsce i ich wpływ na 

siedliska leśne 

Występowanie burz i gradu na ziemiach polskich od XI do XVIII 

w. 

dr Marcin Nowak Możliwości i ograniczenia zastosowania zobrazowań Sentinel-2 

w badaniach zmian powierzchni wybranych jezior na obszarze 

Borów Tucholskich 

dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK Osiedla zamknięte vs. osiedla otwarte w Toruniu. Studium 

społeczno-geograficzne  
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Tematy prac licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja s1 III rok 

spec. Animacja sportu i rekreacji  (obrona w roku akademickim 2021/2022) 

 

Grupa 1 

Promotor Temat pracy 

dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK 

  

Baza sportowo rekreacyjna powiatu nidzickiego 

Morsowanie jako przykład rekreacji ekstremalnej 

Możliwości uprawiania jeździectwa w województwie kujawsko-

pomorskim 

dr Anna Dubownik Jak prowadzić zdrowy tryb życia w podróży?  

Projekt szlaku turystyki aktywnej na terenie pojezierza 

brodnickiego  

Konkurencja kobiecych kanadyjek w kajakarstwie klasycznym – 

dyscyplinie olimpijskiej  

dr Czesław Adamiak Analiza współczesnej oferty zorganizowanej turystyki 

przygodowej 

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego i 

rekreacyjnego miasta Płock i powiatu płockiego 

Skutki pandemii COVID-19 dla działalności turystycznych miast 

nadmorskich na przykładzie Łeby 

Wycieczki i obozy taneczne jako szczególna forma turystyki dla 

dzieci i młodzieży 

dr Olga Smoleńska 

  

Turystyka konna i szlaki jeździeckie w Polsce (wraz z propozycją 

autorskiego szlaku) 

Analiza uniwersyteckich sekcji sportowych AZS UMK w Toruniu 

Popularyzacja pływania jako dyscypliny sportowej w świetle 

działalności toruńskich klubów pływackich 

Rola gier mentalnych i odczuwanie presji na wynik u młodych 

ludzi 

Piłka ręczna plażowa jako element przygotowania do gry w piłkę 

ręczną halową 
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Tematy prac licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja spec. krajoznawstwo i obsługa ruchu 

turystycznego (obrona w roku akademickim 2021/2022) 

 

GRUPA 1  

Promotor Temat pracy 

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK  Zróżnicowanie pieszych szlaków Tatrzańskiego Parku 

Narodowego  

w świetle kolorystyki ich oznaczeń  

Turystyka rowerowa w górskich parkach narodowych 

Turystyka podwodna w Polsce w świetle badań literaturowych  

dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK Festiwal Bella Skyway w Toruniu w kontekście turystyki 

kulturowej regionu 

Atrakcje turystyczne Majorki  

Oferta Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika jako element 

atrakcyjności turystycznej Torunia 

Szlaki turystyczne w Karkonoskim Parku Narodowym  

 

GRUPA 2 

Promotor Temat pracy 

dr Barbara Szyda 

  

Atrakcyjność turystyczna Republiki Cypryjskiej 

Organizacja turystyki szkolnej w placówkach zlokalizowanych w 

gminie Lubicz 

Możliwości uprawiania wybranych rodzajów turystyki na Malcie 

Trendy turystyczne oraz ich postrzeganie przez młodzież 

powiatu z nowomiejskiego  

dr inż. Izabela Jamorska Ruch turystyczny w europejskich geoparkach 

Obiekty geologiczne jako atrakcje turystyczne w wybranych 

Parkach Narodowych w Polsce 

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka Zagospodarowanie turystyczne stopnia wodnego we Włocławku 

i jego otoczenia. 

 

GRUPA 3 

Promotor Temat pracy 

dr Marcin Nowak Atrakcyjność turystyczna i aktualny stan turystyki na obszarze 

Doliny Baryczy 

Aplikacje internetowe typu route planner w planowaniu 

wybranych form turystyki 

Uwarunkowania i aktualny stan turystyki polarnej na przykładzie 

Grenlandii 

dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. 

UMK 

Wpływ turystyki filmowej na rozwój lokalny na przykładzie gminy 

Mrozy 

Dark tourism jako forma turystyki kulturowej 



Potencjał enoturystyki w południowo-wschodniej Polsce 

Miejska infrastruktura sportowa a aktywność rekreacyjna 

mieszkańców 

 

GRUPA 4 

Promotor Temat pracy 

dr Adam Piasecki Atrakcyjność turystyczna jeziora Ślesińskiego 

Potencjał turystyczny  obiektów przemysłowych w Polsce na 

przykładzie Browaru Kmicic w Częstochowie 

dr Maciej Markiewicz Pies jako uczestnik podróży turystycznych w Polsce 

Turystyka na obszarach leśnych w Polsce 

Wpływ ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego 

na przykładzie Australii 

Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej 

na polskim wybrzeżu 

dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK Walory i dostępność turystyczna wybranych rezerwatów 

przyrody województwa kujawsko-pomorskiego 

Wpływ pandemii Covid-19 na ruch turystyczny w Tatrzańskim 

Parku Narodowym 

Park Narodowy jako forma ochrony przyrody i obszar rozwoju 

turystyki na przykładzie Parku Narodowego Wielkiej Rafy 

Koralowej i Parku Narodowego Galapagos 

Atrakcyjność turystyczna doliny Dolnej Wisły  

 

GRUPA 5 

Promotor Temat pracy 

dr Czesław Adamiak Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w Wenecji 

Euganejskiej 

True crime jako forma turystyki 

Walory i ruch turystyczny na Jamajce 

Wpływ pandemii COVID-19 na branżę hotelarską w Toruniu 

dr Mieczysław Kluba Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny Hawajów 

Atrakcyjność turystyczna miasta i gminy Szczytno 

Wpływ zabytków nieruchomych na atrakcyjność turystyczną 

Bydgoszczy 

Atrakcyjność turystyczna miasta Pińsk i jego okolic 
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