
Propozycje tematów prac magisterskich dla kierunku turystyka i rekreacja, rok akad. 2020-2021 

  

*Limit miejsc: maksymalnie 3 osoby u jednego promotora  

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

Katedra Geologii i Hydrogeologii 

Dr hab. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK 1. Geoturystyka – waloryzacja obiektów 

geoturystycznych wybranego obszaru 

2. Projekt ścieżki geoturystycznej na terenie …… 

Katedra Geomatyki i Kartografii 

Dr hab. Zenon Kozieł 1. Wpływ atrakcyjności krajobrazowej 

województwa kujawsko-pomorskiego (lub innego 

obszaru) na rozwój działalności agroturystycznej 

– kompleksowa analiza z wykorzystaniem 

kartograficznej (KMB) oraz geomatycznej (GMB) 

metody wspomagania badań 

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK 1. Mapa turystyczno-krajobrazowa wybranego 

obszaru. 

2. Temat związany z wykorzystaniem GIS w 

turystyce zgodnie z zainteresowaniami 

studentki/studenta. 

3. Atlas biegów masowych w Polsce. 

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu 

Dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK 1. Skutki Covid-19 dla natęzenia ruchu 

turystycznego w Polsce lub w innej jednostce 

przestrzennej. 

2.  Waloryzacja wybranych miejscowości dla 

potrzeb turystyki narciarskiej. 

3.  Temat zaproponowany przez studenta. 

Dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK 1. “The Baltic Travel Bubble” jako bałtycki sposób 

na podróżowanie w dobie pandemii 

2. Geoturystyka w krajach bałtyckich (lub 

oddzielnie na Litwie, Łotwie, w Estonii) 

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu 

Dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK 1. Profil turysty kulturowego (np. kulinarnego, 

pielgrzymkowego, literackiego, popkulturowego); 

2. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego 

wybranego powiatu 

3. Turystyka wydarzeń lub szlaków kulturowych 

(literackich, filmowych, kulinarnych, 

folklorystycznych, naukowych, archeologicznych 

itp); 

4. Turystyka kulinarna, branding destynacji 

kulinarnoturystycznych 

5. Systemy kolei podziemnych jako atrakcje 

kulturowoturystyczne; 

6. Petroglify jako atrakcje turystyczne 



Dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK 1. Survival w Polsce - wybrane zagadnienia (np. 

charakterystyka  atrakcyjności obszarów 

pilotażowych w Lasach Państwowych) 

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

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu 

Dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK 1. Delimitacja przestrzenna walorów 

przyrodniczych i kulturowych danej jednostki 

(gmina, powiat lub województwo) jako podstawa 

lokalizacji obszarów predysponowanych do 

rozwoju funkcji turystycznej 

Dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK 1. Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny 

wybranej jednostki przestrzennej (miasta/gminy, 

powiatu, obszaru chronionej przyrody itp.) 

2. Atrakcyjność turystyczna wybranych 

szlaków/miejsc turystycznych 

3. Rozwój miasta/gminy pod wpływem funkcji 

turystycznej 

4. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju 

turystyki na wybranych obszarach 

5. Produkt turystyczny gospodarstw 

agroturystycznych na wybranych obszarach 

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

Prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski 1. Atrakcyjność turystyczna rzek i jezior 

wybranego regionu 

2. Walory rekreacyjne kąpielisk i miejsc 

przeznaczonych do kąpieli na wybranym 

obszarze 

Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK 1. Walory i perspektywy turystyki w wybranych 

regionach polarnych 

2. Walory i perspektywy turystyki wybranego 

regionu Polski ze szczególnym uwzględnieniem 

warunków hydrologicznych 

Dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK 1. Analiza walorów i możliwości rozwoju turystyki 

wybranego regionu 

Katedra Kultury Fizycznej 

Dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK 1. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku.  

2. Styl życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

3. Uwarunkowania społeczne, zdrowotne i 

fizyczne rekreacji ruchowej. 

4. Wybrane aspekty zdrowia ludzi w świetle stylu 

życia i aktywności rekreacyjno-sportowej. 

5. Historia sportu, olimpizmu i igrzysk 

olimpijskich. 

Dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK 1. Rekreacyjne formy aktywności a zdrowie 

człowieka.  

2. Żywienie i suplementacja oraz ich wpływ na 



zdrowie człowieka. 

3. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku. 

Rola motoryki (rozwoju różnych zdolności 

motorycznych) w życiu człowieka. 

4. Odnowa biologiczna i skutki jej stosowania w 

treningu sportowym i zdrowotnym. 

5. Ocena funkcjonowania wybranego 

turystyczno-rekreacyjnego obiektu usługowego 

pod kątem wypełniania standardów 

środowiskowych zgodnie z ISO-14001. 

Dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. 

UMK 

1.Przygotowanie motoryczne i rozwój zdolności 

motorycznych w wybranych sportach. 

2. Najczęstsze urazy i kontuzje w sporcie i 

rekreacji oraz zespół przetrenowania. 

3. Przeciążenia kręgosłupa w wybranych 

dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych. 

Katedra Meteorologii i Klimatologii 

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

Tatrach 

Dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK 1. Wpływ warunków klimatycznych na turystykę i 

rekreację w Kołobrzegu w latach 2001-2010 w 

porównaniu do okresu 1961-1970 

Dr hab. Marek Kejna, prof. UMK 1.Ruch turystyczny w rejonie jeziora 

Kamionkowskiego 

2. Utonięcia w Polsce a warunki meteorologiczne 

Prof. dr hab. Rajmund Przybylak 1.Walory turystyczne i kulturowe wybranego 

obszaru z Polski lub świata 

2.Wpływ zmian klimatu na rozwój turystyki 

(Polska, świat) 

3.Wpływ turystyki na klimat lokalny, regionalny 

wybranego obszaru 

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego 

dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK 1. Turystyka industrialna  - uwarunkowania i 

szanse rozwoju w miastach postsocjalistycznych. 

2. Znaczenie usług spa i wellness w 

kształtowaniu rynku turystycznego. 

dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. 

UMK 

1. Innowacje proekologiczne w turystyce 

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK 1. Turystyka zrównoważona / slow tourism 

2. Aktywność turystyczna młodzieży (w 

kontekście rozwoju turystyki indywidualnej, 

sharing economy; programy wspierające np. 

Discover EU itp.) 

prof. dr hab. Daniela Szymańska 1. Neokolonializm turystyczny jako zjawisko 

geograficzne i społeczno-ekonomiczne  na 

wybranych przykładach  (do uzgodnienia ze 



Studentem) 

2. Wielkość ruchu  turystycznego  na podstawie 

zaświadczeń  o prawie do głosowania  w 

wyborach prezydenckich w 2010, 2015  i 2020 

roku  - na przykładzie jakiegoś miasta 

turystycznego lub regionu  ( np. Torunia, lub 

innych - Gdańska, Krakowa, Warszawy, lub 

jeszcze  innych). 

 


