
 

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

Limit miejsc: maksymalnie 3 osoby u jednego promotora  

* Ostateczne wersje tematów zostana ustalone po szczegółowych uzgodnieniach z promotorem pracy 

Katedra Meteorologii i Klimatologii 

prof. dr hab. Rajmund Przybylak 

1. Walory turystyczne i kulturowe wybranego obszaru z Polski lub świata  

2. Wpływ zmian klimatu na rozwój turystyki (Polska, świat) 

3. Wpływ turystyki na klimat lokalny, regionalny wybranego obszaru 

4. Wyjazdy turystyczne Polaków i ich motywacja 

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK 

1. Zagospodarowanie turystyczne i ocena ruchu  turystycznego Jeziora 
Kamionkowskiego (Pojezierze Chełmińskie). 

2. Wpływ fal upałów na turystykę w wybranych rejonach świata. 

3. Ocena warunków meteorologicznych dla potrzeb turystyki i rekreacji w … , 
np. w Zakopanem, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Świnoujściu, Łebie 
(miejscowość dowolna, dla której są dostępne dane). 

4. Walory klimatyczne wybranego regionu turystycznego Polski lub świata (np. 
Alaski, Australii, Francji, Skandynawii, Islandii, Alp, Himalajów, Pojezierza 
Mazurskiego, Karpat, Sudetów, Wybrzeża M. Bałtyckiego). 

Katedra Kultury Fizycznej  

dr. hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK 

1. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku. 

2. Styl życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

3.Uwarunkowania społeczne, zdrowotne i fizyczne rekreacji ruchowej. 

4. Wybrane aspekty zdrowia ludzi w świetle stylu życia i aktywności 
rekreacyjno-sportowej. 

5. Historia sportu, olimpizmu i igrzysk olimpijskich. 

dr. hab. Walery Żukow, prof. UMK 

1. Rekreacyjne formy aktywności a zdrowie człowieka. 

2. Żywienie i suplementacja i ich wpływ na zdrowie człowieka. 

3. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku. Rola motoryki (rozwoju różnych 
zdolności motorycznych) w życiu człowieka. 

4. Odnowa biologiczna i skutki jej stosowania w treningu sportowym i 
zdrowotnym. 

5. Ocena funkcjonowania wybranego turystyczno-rekreacyjnego obiektu 
usługowego pod kątem wypełniania standardów środowiskowych zgodnie z 
ISO-14001. 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu  

dr. hab. Dariusz Sokołowski 

1. Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny wybranej jednostki 
przestrzennej (miasta/gminy, powiatu, obszaru chronionej przyrody itp.) 

2.Atrakcyjność turystyczna wybranych szlaków/miejsc/obiektów turystycznych 



3.Rozwój miasta/gminy pod wpływem funkcji turystycznej 

4.Uwarunkowania i perspektywy rozwoju turystyki/agroturystyki na wybranych 
obszarach 

5.Zróżnicowanie produktu turystycznego gospodarstw agroturystycznych na 
wybranych obszarach 

Katedra Geologii i Hydrogeologii 

dr. hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK 

1. Geoturystyka – waloryzacja obiektów geoturystycznych wybranego obszaru 

2. Walory turystyczne wybranych źródeł  

3. Projekt ścieżki geoturystycznej na terenie …… 

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu 

dr. hab. Przemysław Charzyński,          
prof. UMK 

1. Profil turysty kulturowego (np. kulinarnego, pielgrzymkowego, literackiego, 
popkulturowego) 

2. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego wybranego powiatu  

3. Turystyka edukacyjna organizowana przez szkoły; 

4. Turystyka wydarzeń lub szlaków kulturowych (literackich, filmowych, 
kulinarnych, folklorystycznych, naukowych, archeologicznych itp); 

5. Turystyka kulinarna, branding destynacji kulinarnoturystycznych; 

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

dr. hab. Włodzimierz Marszelewski,   prof. 
UMK 

1. . Wpływ ocieplenia klimatu i wzrostu temperatury wody w jeziorach na 
długość sezonu kąpieliskowego w Polsce. 

2. Hydrologiczne uwarunkowania wybranego szlaku kajakowego (lub 
żeglugowego itp). 

3. Rozmieszczenie, zagospodarowanie oraz walory rekreacyjne kąpielisk oraz 
miejsc przeznaczonych do kąpieli na obszarze wybranego województwa (czy 
regionu). 

4. Analiza i ocena zagospodarowania strefy brzegowej wybranego jeziora (np. 
Jeziorak lub grupy jezior) dla celów rekreacji i turystyki. 

5. Atrakcyjność rekreacyjna i turystyczna jezior na wybranym obszarze (poza 
województwem kujawsko-pomorskim). 

dr. hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK 

1. Walory i perspektywy turystyki w wybranych regionach polarnych.  

2. Żegluga turystyczna w regionach polarnych. 

3. Walory i perspektywy turystyki wybranego regionu Polski. 

4. Rola wybranych jezior i rzek w turystyce. 

dr. hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK 

1. Analiza zmienności natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku 
Narodowym 

2. Wpływ warunków pogodowych na możliwość uprawiania turystyki w 
obszarach górskich 

3. Analiza walorów i możliwości rozwoju turystyki wybranego regionu 

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego 

prof. dr. hab. Daniela Szymańska 1.Turystyka rowerowa  



2.Turystyka militarna jako przejaw nowej formy aktywności turystycznej  (na 
wybranych przykładach - np. Borne Sulinowo) 

3. Rozwój turystyki konnej na obszarach wiejskich województwa kujawsko-
pomorskiego (lub innego obszaru) 

4. Wpływ wydarzeń sportowych na rozwój turystyki w Toruniu (lub w innym 
mieście) 

5. Walentynki Chełmińskie (Dzień Zakochanych w Chełmnie) jako destynacja 
turystyczna 

dr. hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. 
UMK 

1. Turystyka na obszarach miejskich (konflikt o przestrzeń) 

2. Aktywność turystyczna młodzieży (w kontekście rozwoju turystyki 
indywidualnej, sharing economy; programy wspierające np. Discover EU itp.) 

3. Turystyka na obszarach poprzemysłowych / turystyka industrialna (problemy 
i perspektywy rozwoju) 

4. Turystyka międzypokoleniowa / turystyka osób starszych 

5. Turystyka zrównoważona / slow tourism 

 


