
Tematy prac dyplomowych realizowanych na kierunku 

TURYSTYKA I REKREACJA (s1) 
 

2016/17 

dr C. Adamiak 

Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w Bergen 

Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny na wyspie Bornholm 

Możliwości rozwoju turystyki wodnej w gminie Trzcianka 

Analiza netnograficzna opinii o hotelach w Toruniu 

dr A. Araźny 

Walory przyrodnicze wpływające na ruch turystyczny w Islandii 

Śladami Mikołaja Kopernika w Polsce jako potencjał turystyczny 

Walory przyrodnicze i kulturowe Krety 

Atrakcje turystyczne Malty 

Turystyka filmowa w wybranych miejscach w Polsce i na świecie 

dr A. Dubownik 

Charakterystyka i ocena oferty sportowo-rekreacyjnej miasta Brodnicy 

Wykorzystanie bazy sportowo-rekreacyjnej w Olecku 

Determinanty rozwoju turystyki szkolnej w klasach IV-VI w gminie Lubicz 

Poziom zagospodarowania turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym 

Piernik jako symbol Torunia i jego wpływ na ruch turystyczny 

dr hab. E. Grzelak-Kostulska 

Rekreacja na terenach zielonych Starego Miasta w Toruniu 

Potencjał kulturowy toruńskiej Starówki w opinii przedstawicieli pokolenia Gen-Y 

Idea Cittaslow w kontekście rozwoju turystyki zrównoważonej 

Wpływ popkultury na kształtowanie produktu turystycznego na przykładzie zespołu The Beatles 

Nowoczesna koncepcja rozwoju turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Uzdrowiska Inowrocław 

dr T. Karasiewicz 

Historia i teraźniejszość Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMK w Bachotku 

Ocena zagospodarowania turystycznego Sudetów na potrzeby turystyki zimowej 

Wpływ kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Borów Tucholskich 

dr D. Ryszkowska 



Innowacyjne rozwiązania w wybranych obiektach turystycznych na obszarach wiejskich województwa 
kujawsko-pomorskiego 

Taniec jako forma spędzania czasu wolnego uczestników kursów tańca "Blazin Dance Studio" w Toruniu 

Potrzeba ścieżek zdrowia i siłowni na wolnym powietrzu w Toruniu 

Satysfakcja pilotów - rezydentów z pracy sezonowej na Krecie 

dr O. Smoleńska 

Fitness jako forma rekreacji ruchowej kobiet w obiektach sportowo-rekreacyjnych w Toruniu 

SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław jako ważny ośrodek turystyki uzdrowiskowej 

Aktywność fizyczna i rekreacyjna młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w 
Chojnicach 

Motywy i preferencje turystów odwiedzających Góry Sowie 

CrossFit jako nowa forma stylu życia i aktywności fizycznej osób dorosłych 

Festiwale muzyczne jako produkty turystyki eventowej na podstawie preferencji i oceny ich atrakcyjności 
przez studentów 

dr B. Szyda 

Turystyka kwalifikowana w polskiej części Karkonoszy i Gór Izerskich 

Aktywność turystyczna nauczycieli akademickich wybranych wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Oferta turystyczna i jej wykorzystanie w miejscowościach uzdrowiskowych województwa kujawsko-
pomorskiego 

Rozwój turystyki uzdrowiskowej w Wieńcu Zdroju 

Aktywność turystyczna słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

dr S. Środa-Murawska 

Zarządzanie personelem hotelowym 

Potencjał turystyczny Hiszpanii 

Potencjał powiatu brodnickiego dla rozwoju turystyki konnej 

Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki i rekreacji w miastach uzdrowiskowych na przykładzie 
Inowrocławia 

Optymalizacja turystycznych wycieczek autokarowych w kontekście pracy kierowcy 


