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dr hab. P. Charzyński 

Kuracjusze uzdrowisk kujawsko-pomorskich jako turyści kulturowi 

dr hab. E. Grzelak-Kostulska 

Zmiany kierunków podróży Polaków wobec dysfunkcji współczesnej turystyki 

Percepcja zagrożeń jako element kształtujący aktywność turystyczną studentów 

Wpływ sharing economy na zachowanie turystyczne młodych ludzi 

Oczekiwania różnych grup konsumenckich w zakresie korzystania z oferty spa i wellness 

Sezonowość korzystania z ofert klubów fitness 

dr hab. P. Hulisz 

Rezerwat halofitów w Ciechocinku jako produkt turystyczny 

Osobliwości kulturowe regionu kujawskiego 

Projekt szlaku turystycznego "Miasto na soli" w Inowrocławiu 

dr hab. M. Kejna, prof. UMK 

Trasy trekkingowe wybranych regionów świata  - uwarunkowania klimatyczne ruchu turystycznego 

Uwarunkowania klimatyczne turystyki i rekreacji w Borach Tucholskich w latach 1966-2017 

dr hab. inż. A. Krawiec 

Atrakcyjność geoturystyczna Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 

Potencjał uzdrowiskowo-turystyczny oraz stan i możliwości rozwoju uzdrowiska Wieniec 

Analiza uwarunkowań środowiskowych w kontekście możliwości utworzenia uzdrowiska w Toruniu 

Georóżnorodność Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w świetle badań przestrzennych 

GIS 

Georóżnorodność i walory geoturystyczne Brodnickiego Parku Krajobrazowego w świetle analiz 

przestrzennych GIS 

dr hab. W. Marszelewski, prof. UMK 

Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna jezior województwa kujawsko-pomorskiego 

Turystyczno-rekreacyjne znaczenie jezior w parkach narodowych Polski Północnej 

 



dr hab. Muszkieta, prof. UMK 

Aktywność sportowo-rekreacyjna ludzi dorosłych 

Realizacja funkcji czasu wolnego oraz funkcji i celów rekreacji ruchowej wśród wybranych grup 

społecznych 

Aktywność rekreacyjno-turystyczna osób w wieku senioralnym w Toruniu 

Aktywność fizyczna wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Podejmowanie aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej przez studentów oraz osoby 

pracujące 

Atrakcyjność turystyczna, rekreacyjna i wypoczynkowa Gdańska oraz jej znaczenie w rozwoju 

turystycznym województwa pomorskiego 

dr hab. I. Sobota, prof. UMK 

Rola żeglugi ostródzko-elbląskiej w rozwoju turystyki miasta Ostródy 

Rola Zbiornika Włocławskiego w rozwoju turysyki miasta Włocławek 

dr hab. D. Sokołowski 

Wpływ turystyki na rozwój Ciechocinka 

Znaczenie Zalewu Włocławskiego jako czynnika stymulującego rozwój turystyki we Włocławku 

Atrakcyjność turystyczna wybranych twierdz w Polsce 

Turystyka aktywna na przykładzie backpackingu 

 


