
spec. Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 

Limit miejsc: maksymalnie 4 osoby jednego opiekuna

dr Andrzej Araźny Walory przyrodnicze i kulturowe wybrzeża Bułgarii

Atrakcje turystyczne Portugalii

Oferta turystyki pieszej w Kampinoskim Parku Narodowym

Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Sudetach

dr Stefania Środa-Murawska
Turystyczno-rekreacyjne walory miasta/powiatu - wybór do uzgodnienia

Aktywność sportowo- turystyczna studentów - wybór kierunku do uzgodnienia

Kształtowanie wizerunku miasta w kontekście rozwoju turystyki - wybór miasta do 

uzgodnienia

Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki w małym mieście - wybór miasta 

do uzgodnienia

dr Mieczysław Kluba
Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości/regionu/kraju

Zróżnicowanie oferty turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych w regionie 

kujawsko-pomorskim/lub innym

Tężnie jako obiekty zainteresowania turystycznego w Polsce

Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w regionie kujawsko-pomorskim/lub innym

dr Czesław Adamiak

Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w wybranym kraju/regionie/miejscowości 

turystycznej

Wykorzystanie narzędzi internetowych (sieci społecznościowych,

internetowych pośredników turystycznych, platform "ekonomii współdzielenia")

w turystyce

dr Barbara Szyda
Aktywność turystyczna wybranej grupy społecznej lub zawodowej

Rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo cennych (na terenie parku narodowego, parku 

krajobrazowego lub w ujęciu szerszym - w wybranym regionie)
Rozwój turystyki wiejskiej w wybranym regionie lub w wybranej jednostce podziału 

administracyjnego kraju
Ocena zagospodarowania turystycznego lub wybranej grupy urządzeń turystycznych w 

regionie lub w wybranej jednostce podziału administracyjnego kraju

dr Tomasz M. Karasiewicz
Ocena zagospodarowania turystycznego WYBRANEGO OBSZARU dla potrzeb turystyki 

zimowej/ letniej lub całorocznej

Walory turystyczne (przyrodnicze i kulturowe) gminy/ obszaru (dowolna propozycja)

Propozycje  tematów  prac  licencjackich  dla    kierunku  turystyka  i  rekreacja,     rok 

akad. 2017/2018

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu 

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu



Atrakcyjność turystyczna Polski lub woj. kujawsko-pomorskiego w oczach studentów 

ERASMUS

Walory geoturystyczne Nowej Zelandii w świetle literatury i zasobów internetowych

dr Wojciech Gamrat
Walory turystyczne gminy Dziwnów

Atrakcje geoturystyczne wyspy Wolin

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
Zagospodarowanie turystyczne Wisły w Toruniu a warunki naturalne

Ocena stanu i możliwości rozwoju turystyki wodnej na wybranym obszarze (gminy, 

regionu, województwa)

Zagospodarowanie turystyczne wybranej doliny rzecznej – propozycja studenta

Wpływ warunków hydrologicznych na możliwości rozwoju turystyki wodnej – dowolny 

przykład

dr Marcin Nowak
Przyrodnicze uwarunkowania turystyki na pojezierzu Brodnickim

Potencjał i aktualny stan turystyki na obszarze Svalbardu

Wybrane aspekty turystyki wodnej na dowolnym obszarze (do wyboru )

Ocena uwarunkowań i wykorzystania turystycznego wybranego obiektu lub obszaru (do 

wyboru )

Katedra Geologii i Hydrogeologii 

dr inż. Izabela Jamorska
Wykorzystanie systemów GIS do oceny atrakcyjności geoturystycznej wybranego powiatu 

na Niżu Polskim

Zagospodarowanie terenów pogórniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki

Zestawienie i ocena projektowanych geoparków  na obszarze Polski

Projekt ścieżki geoturystycznej po "kamiennym" Toruniu

dr Włodzimierz Narloch
Turystyczny szlak bursztynowy w Europie

Szlaki pielgrzymkowe w Polsce i na świecie

Militarna turystyka kulturowa w Polsce

Atrakcje geoturystyczne obszaru Polski

dr inż. Maja Wojtkiewicz
Ocena krajobrazu w aspekcie turystyki i rekreacji - studium na przykładzie wybranego 

terenu
Analiza danych geoprzestrzennych na potrzeby przydatności obszaru dla funkcji 

turystycznej/ rekreacyjnej

Bezpieczeństwo jako czynnik wyboru miejsca destynacji turystycznej

Przewodnik po nietypowych miejscach / lub obiektach wartych poznania - studium na 

przykładzie wybranych miejsc
Badanie preferencji wyboru miejsc na potrzeby turystyki i rekreacji - studium na 

przykładzie określonej grupy wiekowej

spec. Animacja sportu i rekreacji 

Katedra Geomatyki i Kartografii

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej



dr Anna Dubownik
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój turystyki i rekreacji na przykładzie gminy, 

organizacji lub przedsiębiorstwa turystycznego;
Walory turystyczne miejscowości/gminy/powiatu/ regionu/ państwa  w świetle 

zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego i ich wpływ na ruch turystyczny;

Możliwości rozwoju turystyki  wodnej wybranej gminy/powiatu/ regionu;

Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju turystyki sportowej na przykładzie…;

Turystyka szkolna i jej formy wykorzystywane przez wybrane placówki edukacyjne

dr Dorota Kozłowska
Spędzanie czasu wolnego wybranych grup społecznych (w zależności od wieku, płci, 

wykonywanego zawodu itp.)
Aktywność rekreacyjna studentów na kierunku Turystyka i Rekreacja w wybranych 

uczelniach

Organizacja obozów kajakowych/rowerowych

Problemy organizacyjno - wychowawcze w trakcie realizacji wybranej formy wyjazdu 

turystycznego

Kompetencje pracowników animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji

dr Czesław Adamiak
Historia, organizacja i uczestnicy wybranej formy turystyki kwalifikowanej/dyscypliny 

sportowej

Zachowania turystyczno-rekreacyjne wybranej grupy społecznej

Projekt tematycznego lub specjalistycznego szlaku turystycznego

dr Tomasz M. Karasiewicz
Zagospodarowanie i funkcjonowanie wybranych stacji narciarskich na Niżu Polskim

Działalność i oferta Campingu Tramp w Toruniu

Imprezy biegowe w Toruniu i ich wpływ na turystyczną popularyzację miasta

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

Limit miejsc: maksymalnie 5 osób u jednego opiekuna


