
Załącznik do Uchwały RDz nr 4/2022 z 22.04.2022 r. 

Tematy prac magisterskich na kierunku Geografia s2 I rok 

(obrona w roku akademickim 2022/2023)  

Promotor Temat pracy 

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK Ablacja i odpływ z Lodowca Waldemara jako wskaźnik 

współczesnych przemian zachodzących w Arktyce 

dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK Geoarcheologiczna interpretacja regularnych struktur 

zróżnicowania pokrywy roślinnej na stanowisku Kaczkowo 

prof. dr hab. Daniela Szymańska Korporacje międzynarodowe w wielkich miastach w Polsce 

dr hab.Stefania Środa-Murawska, prof. UMK Wpływ sukcesji funkcjonalnej dawnych młynów 

przemysłowych na zmiany użytkowania przestrzeni na 

przykładzie miast regionu kujawsko-pomorskiego 

dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK 

 

Diagnoza problemów społecznych w Wojwodinie (Serbia) w 

kontekście jej struktury narodowościowo-etnicznej 

Kształtowanie i rozwój regionu miejskiego Torunia w latach 

2000-2020 

dr hab. Justyna Chodkowska- Miszczuk, prof. 

UMK 

Zrównoważone i odporne na zmiany klimatu obszary wiejskie 

- aspekty społeczno-ekonomiczne i przestrzenne 

prof. dr hab. Rajmund Przybylak Silny wiatr i trąby powietrzne w Polsce w okresie od XV do 

XVIII wieku 
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Tematy prac magisterskich na kierunku Geoinformacja Środowiskowa s2 I rok 

(obrona w roku akademickim 2022/2023) 

Promotor Temat pracy 

prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie temperatury wody 

powierzchniowej Zalewu Wiślanego w świetle zdjęć 

satelitarnych i badań in situ 

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK Zmiany pokrycia terenu Wenecji Euganejskiej w świetle 

interpretacji dostępnych materiałów kartograficznych i 

teledetekcyjnych 

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) w praktyce leśnej - 

rozwiązania i możliwości wykorzystania 

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK Charakterystyka zmian morskiej linii brzegowej oraz zmian 

powierzchni jezior w świetle badań fotogrametrycznych z 

wykorzystaniem UAV na przykładzie regionu Kaffiøyry, 

Svalbard 

Charakterystyka zmian położenia i powierzchni łach i innych 

form na wybranych odcinkach Wisły w świetle badań 

fotogrametrycznych z wykorzystaniem UAV 

dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK Pokrywa glebowa Brodnickiego Parku Krajobrazowego w 

świetle materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych  

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK Zastosowanie istniejących materiałów kartograficznych i 

teledetekcyjnych w opracowaniu mapy gleb wyspy Wielka 

Żuława 

 

Zaopiniowano na Radzie Dziekańskiej WNoZiGP 
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Tematy prac magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja s2 I rok 

(obrona w roku akademickim 2022/2023) 

GRUPA 1 

Promotor Temat pracy 

dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK Oceanaria i akwaria w Polsce i  Europie oraz ich atrakcyjność 

turystyczna 

dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK Park narodowy Seven Sisters (Wielka Brytania) i Nadmorski 

Park Regionalny (Litwa): analiza porównawcza i znaczenie w 

turystyce 

Suwalski Park Krajobrazowy jako atrakcja geoturystyczna 

dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK Systemy metra jako atrakcja kulturowo-turystyczna 

Kierowcy autokarów turystycznych - turyści z przymusu i 

wyboru 

Streetfood jako element turystyki kulinarnej 

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK Waloryzacja geoturystyczna na obszarze Pobrzeża 

Gdańskiego 

Zagospodarowanie turystyczne uzdrowiska Uniejów 

 



GRUPA 2 

Promotor Temat pracy 

dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK 

 

Karnawał w Nadrenii Północnej-Westfalii jako atrakcja 

turystyczna 

Wrotkarstwo jednośladowe jako forma aktywności fizycznej  

Wpływ wybranych form aktywności fizycznej na stan zdrowia w 

opiniach ćwiczących 

dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, 

prof. UMK 

Ocena atrakcyjności różnych form zajęć rekreacji ruchowej dla 

osób z różnym rodzajem niepełnosprawności 

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK Profil polskiego wędkarza jako turysty 

Wybrane walory przyrodnicze USA i ich rola w rozwoju 

turystyki 

 

GRUPA 3 

Promotor Temat pracy 

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK Wpływ warunków pogodowych na utonięcia w Polsce 

dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK Atrakcyjność turystyczna Toskanii  

Potencjał turystyczno- rekreacyjny Karpat Ukraińskich  

dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK Atrakcyjność i ruch turystyczny w Andaluzji 

Ruch turystyczny w byłym niemieckim nazistowskim obozie 

koncentracyjnym i zagłady Stutthof w Sztutowie 

prof. dr hab. Daniela Szymańska Odnawialne źródła energii w obiektach hotelarskich w 

województwie kujawsko-pomorskim 

 

GRUPA 4 

Promotor Temat pracy 

dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK Oczekiwania względem usług spa i wellness a profil 

społeczno-demograficzny ich odbiorców 

dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK Znaczenie „trzeciego miejsca” dla przedstawicieli pokolenia Z 

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK Wizerunek Chin jako destynacji turystycznej z polskiej 

perspektywy 

Ekomarketing czy greenwashing w turystyce?  Pokolenie Z 

jako adresat komunikacji marketingowej. 
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