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dr C. Adamiak 

Wybór zakwaterowania przez turystów polskich w Chorwacji 

Wpływ mistrzostw świata w piłce nożnej na turystykę na przykładzie Rosji 

Postrzeganie atrakcyjności turystycznej regionów i miast Polski według studentów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Atrakcyjność turystyczna a możliwość rozwoju turystyki na obszarze gminy Stara Biała 

Podróże zagraniczne studentów UMK 

dr A. Araźny 

Szlaki turystyczne w Kampinoskim Parku Narodowym 

Atrakcje turystyczne Portugalii 

Atrakcje turystyczne Barcelony i jej okolic 

Walory przyrodnicze i kulturowe Zakynthos 

dr A. Dubownik 

Ocena zagospodarowania turystycznego w zakresie turystyki wodnej w powiecie brodnickim 

Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju turystyki sportowej na przykładzie klubów piłki 

ręcznej w Polsce 

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Torunia w latach 2007-2013 

Turystyka szkolna i jej formy wykorzystywane przez wybrane placówki w powiecie włocławskim 

dr T. Karasiewicz 

Działalność i oferta Hotelu i Campingu TRAMP w Toruniu 

Ocena zagospodarowania turystycznego gminy Bukowina Tatrzańska na potrzeby turystyki zimowej 

Imprezy biegowe i ich wpływ na turystyczną popularyzację miasta Toruń 

Walory turystyczne ( przyrodniczo-kulturowe ) powiatu ostródzkiego 

Walory geoturystyczne Nowej Zelandii w świetle literatury i zasobów internetowych 

Walory turystyczne ( przyrodniczo-kulturowe ) powiatu ostródzkiego 

E-sport jako alternatywa dla tradycyjnego sportu i rekreacji 

Walory turystyczne (przyrodniczo-kulturowe) powiatu lipnowskiego 



dr M. Kluba 

Atrakcyjność turystyczna miasta i gminy wiejskiej Grudziądz 

Atrakcyjność turystyczna miasta i gminy Brześć Kujawski 

Walory krajoznawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego 

Działalność gospodarstw agroturystycznych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym 

dr K. Kubiak-Wójcicka 

Zagospodarowanie turystyczne Iławy ze szczególnym uwzględnieniem bazy noclegowej 

Zagospodarowanie turystyczne jezior na terenie gminy Lidzbark Warmiński 

dr W. Narloch 

Atrakcyjność turystyczna wybranych tras szlaku św. Jakuba na terenie Francji 

Atrakcyjność turystyczna miejsc kultu maryjnego diecezji włocławskiej i gnieźnieńskiej 

Główne dzieła obronne z okresu 1772-1915 w granicach współczesnej Polski jako atrakcja i cel 

turystyki militarnej 

Walory przyrodnicze, kulturowe i atrakcje turystyczne powiatu ciechanowskiego 

dr M. Nowak 

Turystyka na obszarze Svalbardu - analiza uwarunkowań i aktualnego stanu zjawiska 

Turystyka na obszarze Islandii - analiza uwarunkowań i aktualnego stanu zjawiska 

Ocena potencjału i wykorzystania turystycznego wybranych zamków krzyżackich w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Porównanie potencjału i zagospodarowania turystycznego powiatu golubsko-dobrzyńskiego i 

brodnickiego 

dr D. Ryszkowska 

Funkcje, motywy i czynniki uczestnictwa w zajęciach fitness mieszkanek Torunia 

Rekreacja seniorów w powiecie toruńskim 

Preferencje turystyczno-rekreacyjne pracowników i klientów Mentor S.A.  w Toruniu 

Kariery sportowe wybranych wybitnych zawodników i gwiazd sportu w Judo 

Kariery sportowe wybranych wybitnych zawodników i gwiazd sportu w Judo 

Aktywność fizyczna studentów na kierunkach: Turystyka i Rekreacja oraz Sport i Wellness 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu 

dr O. Smoleńska 

Innowacyjność w hotelarstwie na przykładzie Toruńskich hoteli 

Oferta i stan jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do gry w tenisa na terenie miasta Torunia i 

Lubicza Dolnego 



Oferta i stan jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do gry w tenisa na terenie miasta Torunia i 

Lubicza Dolnego 

Socjolekt komentatorski w sporcie 

Innowacyjność w hotelarstwie na przykładzie Toruńskich hoteli 

Koncepcja mistrza w piłce koszykowej, czyli rola autorytetów i wzorców w sporcie i rekreacji 

dr B. Szyda 

Stan i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie giżyckim 

Atrakcyjność turystyczna Polski w oczach studentów programu Erasmus+ 

Ocena rozwoju funkcji turystycznej Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 

dr S. Środa-Murawska 

Determinanty wyboru form turystyki niskobudżetowej, na przykładzie autostopu 

Rower w kontekście aktywności sportowo-rekreacyjnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Ocena wpływu posiadania statutu gminy uzdrowiskowej na rozwój społeczno-gospodarczy miasta na 

przykładzie uzdrowisk województwa kujawsko-pomorskiego 

Potencjał województwa kujawsko-pomorskiego dla rozwoju turystyki filmowej 

dr inż. M. Wojtkiewicz 

Turystyka niekonwencjonalna w Polsce 

Analiza danych przestrzennych na potrzeby przydatności obszaru dla funkcji turystycznej 

 


