
Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku turystyka i rekreacja, spec. Krajoznawstwo i obsługa ruchu 

turystycznego, rok akad. 2020-2021*   

  

*Limit miejsc: maksymalnie 4 osoby u jednego promotora  

* Ostateczne wersje tematów zostaną ustalone po szczegółowych uzgodnieniach z promotorem pracy 

Katedra Geologii i Hydrogeologii 

Dr Izabela Jamorska  1. Potencjał projektowanych geoparków w Polsce i 

Europie (do wyboru)  

2. Wykorzystanie systemów GIS do oceny atrakcyjności 

geoturystycznej wybranego regionu Polski  

3. Projekt ścieżki geoturystycznej wybranego obszaru  

4. Zagospodarowanie turystyczne terenów pogórniczych 

Katedra Geomatyki i Kartografii 

Dr Adam Piasecki 1. Turystyka jeziorna – wybrane jezioro, region. 

2. Implikacja wydarzeń sportowych na infrastrukturę 

wodno-ściekową – na przykładzie wybranego miasta. 

3. Podziemne miasto – potencjał turystyczny 

infrastruktury technicznej  w miastach. 

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu 

Dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK  1. Walory turystyczne Wąwozu Leszcz  

Dr Maciej Markiewicz 1. Walory i zagospodarowanie turystyczne wybranego 

regionu  

2. Potencjał turystyczny lasów województwa kujawsko-

pomorskiego. 

3. Projekt ścieżki przyrodniczej w wybranej 

gminie/regionie itp. 

4. Temat zaproponowany przez studenta 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu 

Dr Barbara Szyda 1. Motywy i preferencje turystów odwiedzających ... 

(wybrany region, gminę, miasto, park 

krajobrazowy/narodowy)  

2. Atrakcyjność i ruch turystyczny w wybranym regionie, 

gminie, mieście  

3. Ocena zagospodarowania turystycznego lub wybranej 

grupy urządzeń turystycznych w regionie lub w wybranej 

jednostce podziału administracyjnego  

4. Organizacja turystyki szkolnej młodzieży w regionie 

kujawsko-pomorskim (lub innym wybranym)  

5. Projekt ścieżki zdrowia lub szlaku dla wybranej formy 

turystyki kwalifikowanej w wybranej miejscowości lub 

regionie 

Dr Czesław Adamiak 1. Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w 

wybranym kraju/mieście/gminie  

2.Wykorzystanie platform internetowych w planowaniu 



podróży turystycznych  

3. Motywy wykorzystania platform ekonomii 

współdzielenia (np. Blablacar, Couchsurfing, Airbnb) 4. 

4. Projekt tematycznego szlaku turystycznego  

5. Skutki pandemii COVID-19 dla wybranej gałęzi 

gospodarki turystycznej 

Dr Mieczysław Kluba 1. Historyczne obiekty wojskowe jako ważny element 

atrakcyjności turystycznej Torunia.  

2. Walory i zagospodarowanie turystyczne 

gminy......(powiatu, regionu - do wyboru).  

3. Atrakcyjność i ruch turystyczny w .....wybranym parku 

krajobrazowym, narodowym lub określonej jednostki 

administracyjnej.  

4. Zamki, pałace i dwory jako ważne elementy 

atrakcyjności turystycznej ziemi chełmińskiej (lub innej 

jednostki przestrzennej).  

5. Propozycja własna tematu pracy licencjackiej. 

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

Dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka 1. Zagospodarowanie turystyczne wybranych jezior lub 

rzek   

2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych  

3. Żegluga śródlądowa (turystyczna i towarowa) w 

Polsce   

4. Elektrownie wodne (lub inne urządzenia 

hydrotechniczne) jako obiekty turystyczne  

5. Znaczenie hydro-atrakcji w rozwoju turystyki    

Dr Marcin Nowak 1. Uwarunkowania i aktualny stan turystyki polarnej na 

przykładzie … (do wyboru jeden z regionów polarnych)  

2. Portale internetowe typu route planner w planowaniu 

wybranych form turystyki  

3. Wybrane cechy zjawiska turystyki motocyklowej w 

świetle badań ankietowych 

4. Bezzałogowe statki powietrzne w tworzeniu modeli 3D 

atrakcji turystycznych na przykładzie ... (obiekt do 

wyboru) 

5. Wybrane geoportale (2-3, do wyboru) jako źródło 

informacji turystycznej 

Dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK 1. Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym  

2. Analiza warunków dla uprawiania 

kajakarstwa/żeglarstwa w wybranym regionie  

3. Turystyka filmowa w Polsce  

4. Jaskinie w Polsce i możliwości ich zwiedzania 

Katedra Meteorologii i Klimatologii 

Dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK 1. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki w Sudetach 



(lub inny region)  

2. Szlaki turystyczne w Białowieskim Parku Narodowym   

3. „Śladami Henryka Sienkiewicza”  w Polsce  jako 

potencjał turystyczny  

4. Walory przyrodnicze i kulturowe wybrzeża Bułgarii (lub 

innej miejscowości/regionu/kraju) 

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego 

Dr Stefania Środa-Murawska 1. Turystyczno-rekreacyjne walory miasta/powiatu - 

wybór do uzgodnienia  

2. Kształtowanie wizerunku miasta w kontekście rozwoju 

turystyki - wybór miasta do uzgodnienia  

3. Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju 

turystyki w mieście - wybór miasta do uzgodnienia  

4. Wpływ turystyki zdrowotnej na rozwój regionu - wybór 

do uzgodnienia 

Dr Aleksandra Lewandowska 1. Czarny czwartek w turystyce – spektakularne 

upadłości biur podróży (temat zarezerwowany)  

2. Rozwój wybranych form turystyki kontrowersyjnej na 

świecie  

3. Ekoturtystyka w wybranej gminie/powiecie/regionie  

4. Rozwój aplikacji turystycznych i ich znaczenie dla 

gospodarki turystycznej  

5. Temat zaproponowany przez studenta 

 


