
 

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

spec. Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego  

Limit miejsc: maksymalnie 3 osoby jednego opiekuna 

Katedra Meteorologii i Klimatologii 

dr hab. Andrzej Araźny 

1. Ścieżki i szlaki rowerowe Torunia i okolic – stan i perspektywy rozwoju 

2. Szlaki turystyczne w Białowieskim Parku Narodowym  

3. „Śladami Henryka Sienkiewicza”  w Polsce  jako potencjał turystyczny 

4. Walory przyrodnicze i kulturowe wybrzeża Bułgarii (lub innej 
miejscowości/regionu/kraju) 

5. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki na Riwierze Tureckiej (lub 
Riwierze Egejskiej) 

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego 

dr Stefania Środa-Murawska 

1. Turystyczno-rekreacyjne walory kraju/miasta/powiatu - wybór do uzgodnienia 

2. Aktywność sportowo- turystyczna studentów - wybór kierunku do uzgodnienia 

3. Kształtowanie wizerunku miasta w kontekście rozwoju turystyki - wybór miasta do 
uzgodnienia 

4. Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki w mieście - wybór miasta do 
uzgodnienia 

dr Aleksandra Lewandowska 

1. Czynniki determinujące rozwój rynku usług turystycznych w wybranym kraju 

2. Determinanty rozwoju ekotutystyki w wybranym mieście/regionie/kraju 

3. Oddziaływania turystyki na środowisko przyrodnicze wybranych obszarów 
górskich/morskich (do wyboru) 

4. Perspektywy rozwoju turystyki eventowej w Toruniu 

5. Plusy i minusy innowacji technologicznych w turystyce   

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu  

dr Barbara Szyda 

1. Organizacja turystyki szkolnej młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim (lub innym 
wybranym) 

2. Ocena zagospodarowania turystycznego  lub wybranej grupy urządzeń turystycznych w 
regionie lub w wybranej jednostce podziału administracyjnego 

3. Motywy i preferencje turystów odwiedzających ... (wybrany region, gminę, miasto, park 
krajobrazowy/narodowy) 

4. Aktywność turystyczna wybranej grupy społecznej lub zawodowej ludności (np. 
mieszkańcy określonej gminy lub miasta, studenci, uczniowie) 

5. Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych 

dr Czesław Adamiak  

1. Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w wybranym 
mieście/gminie/miejscowości 

2. Uwarunkowania i rozwój turystyki w wybranym kraju 



3. Wykorzystanie platform internetowych w planowaniu podróży turystycznych 

4. Motywy wykorzystania platform ekonomii współdzielenia (np. blablacar, couchsurfing, 
Airbnb) 

5. Projekt tematycznego szlaku turystycznego 

dr Mieczysław Kluba  

1. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna powiatu golubsko-dobrzyńskiego (lub wybranej 
gminy) 

2. Rola turystyki i rekreacji w gospodarce Bydgoszczy i Torunia (lub powiatów grodzkich w 
województwie kujawsko-pomorskim) 

3. Walory i zagospodarowanie turystyczne ... wybranego regionu w Polsce lub Europie. 

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka 

1. Zagospodarowanie turystyczne wybranych jezior lub rzek 

2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych 

3. Żegluga śródlądowa (turystyczna i towarowa) w Polsce 

4. Elektrownie wodne jako obiekty turystyczne 

5. Znaczenie hydro-atrakcji w rozwoju turystyki 

dr Marcin Nowak 

1. Porównanie uwarunkowań i aktualnego stanu turystyki na obszarze … (do wyboru dwa 
pojezierza) 

2. Turystyka polarna – aktualny stan zjawiska, trendy i perspektywy rozwoju 

3. Porównanie współczesnych metod planowania turystyki rowerowej/motorowej (do 
wyboru) 

4. Wybrane cechy zjawiska turystyki motocyklowej w świetle badań ankietowych 

dr hab. Bogusław Pawłowski 

1. Wisła jako jedna z atrakcji turystycznych regionu Torunia 

2. Walory przyrodnicze Parków Narodowych w Polsce 

3. Możliwości uprawiania turystyki wodnej na wybranych pojezierzach Polski Północnej 

Katedra Geologii i Hydrogeologii 

dr inż. Izabela Jamorska 

1. Charakterystyka istniejących i projektowanych geoparków na obszarze Polski 

2. Wykorzystanie systemów GIS do oceny atrakcyjności geoturystycznej wybranego 
regionu Polski  

3. Projekt ścieżki geoturystycznej po "kamiennym" Toruniu 

Katedra Geomatyki i Kartografii 

dr inż. Maja Wojtkiewicz 

1. Turystyka medyczna analiza zjawiska 

2. Znaczenie krajobrazu w turystyce 

3. Identyfikacja cech terenu na potrzeby przydatności obszaru dla funkcji turystycznej 

4. Identyfikacja cech terenu na potrzeby przydatności obszaru dla funkcji rekreacyjnej 

5. Ocena i waloryzacja przestrzeni pod kątem rozwoju funkcji turystycznej 

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu 

dr hab. Marcin Świtoniak 1. Slowhop - turystyka kameralna 



2. Atrakcyjność turystyczna toruńskich murali w świetle informacji z portali internetowych 

dr Maciej Markiewicz 

1. Analiza struktury i stanu szlaków turystycznych na terenie działania OM PTTK w Toruniu 

2. Możliwości rozwoju turystyki wybranego obszaru 

3. Dziedzictwo kulinarne Kociewia 

 


