
 

Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku turystyka i rekreacja, rok akad. 2019/2020 
spec. Animacja sportu i rekreacji  

Limit miejsc: maksymalnie 4 osoby u jednego opiekuna 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu  

dr Anna Dubownik 

1. Analiza przestrzennego zasięgu oddziaływania wybranego przedsiębiorstwa turystyczno-
rekreacyjnego  

2. Rozwoju turystyki i rekreacji w gminie w oparciu o działania projektowe (dofinansowane 
np. z funduszy UE) 

3. Walory turystyczne miejscowości/gminy/powiatu/ regionu/ państwa w świetle 
zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego i ich wpływ na ruch turystyczny 

4. Możliwości rozwoju turystyki wodnej wybranej gminy/powiatu/regionu/kraju 

5. Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju turystyki sportowej na przykładzie... 

6. Projekt dydaktycznego szlaku turystycznego wykorzystywanego w różnych formach 
turystyki szkolnej 

dr Czesław Adamiak  

1. Wybrana forma turystyki aktywnej – historia, organizacja, uczestnicy 

2. Aktywność fizyczna wybranej grupy społecznej 

3. Charakterystyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego wybranej 
miejscowości 

Katedra Kultury Fizycznej  

dr Olga Smoleńska 

1. Charakterystyka i poziom aktywności fizycznej, turystycznej i rekreacyjnej wybranych 
grup społecznych (np. dzieci, młodzieży, studentów itp.) 

2. Uwarunkowania rozwoju turystyki (zwłaszcza zrównoważonej i aktywnej) na wybranym 
obszarze (np. gminie itp.) 

3. Analiza i uwarunkowania wybranych formy aktywności sportowej i/lub turystyki 
sportowej wg obszarów i dyscyplin (np. szachy, joga, brydż, rower, warcaby etc. + wyjazdy 
sportowców i/lub kibiców w celach sportowych itp.) 

4. Analiza szkoleń kadr na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i turystyki (np. programy 
szkół i szkoleń; predyspozycje i kwalifikacje zawodowe, umiejętności twarde i miękkie, 
trening mentalny, praktyki i nowe technologie itp.) 

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu 

dr hab. Tomasz M. Karasiewicz 

1. Aktywność sportowa studentów turystyki i rekreacji UMK w Toruniu 

2. Toruńskie akademie i szkółki piłkarskie dla dzieci, ich charakterystyka, rola w środowisku 
i zainteresowanie 

3. Charakterystyka i ocena bazy sportowo - rekreacyjnej.......(miasta, rejonu, ośrodka) 

4. Charakterystyka ścieżek rowerowych w Toruniu i powiecie toruńskim 

5. Wpływ warunków naturalnych na budowę stacji narciarskich na Niżu Polskim (na 
wybranych przykładach) lub: Zagospodarowanie i funkcjonowanie wybranych stacji 
narciarskich na Niżu Polskim 

6. Walory geoturystyczne wybranego obszaru (np. Pojezierza Mazurskiego, Bieszczad, 
Gotlandii, Czeskiej i Saksońskiej Szwajcarii itp.) 

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


