
Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku turystyka i rekreacja, rok akad. 2018/2019

spec. Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 

dr Andrzej Araźny 1. Militarna turystyka kulturowa w woj. kujawsko-pomorskim

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

3.Szlaki turystyczne w Białowieskim Parku Narodowym 

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)

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

dr Stefania Środa-Murawska
1.Turystyczno-rekreacyjne walory 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 małym mieście - wybór miasta do 

uzgodnienia 

drAleksandra Lewandowska
1. Czynniki determinujące rozwój rynku usług turystycznych w wybranym kraju

2. Oddziaływania turystyki na środowisko przyrodnicze w… (wybrany obszar górski/morski – do 

wyboru)

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

4. Perspektywy rozwoju turystyki eventowej w Toruniu 

5. Potencjał turystyki biznesowej w Polsce

6. Rozwój turystyki aborcyjnej na świecie

dr Barbara Szyda
1.Ocena potencjału wybranego regionu / ośrodka turystycznego dla rozwoju turystyki rowerowej

2.Aktywność turystyczna wybranej grupy społecznej lub zawodowej

3.Organizacja turystyki szkolnej młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim

4.Ocena zagospodarowania turystycznego lub wybranej grupy urządzeń turystycznych w regionie lub 

w wybranej jednostce podziału administracyjnego 

5.Turystyka pielgrzymkowa w Polsce lub w wybranym ośrodku pielgrzymkowym

dr Czesław Adamiak

1. Wykorzystanie serwisów internetowych przy planowaniu podróży przez studentów zagranicznych 

w Katanii (temat zarezerwowany - realizowany)

Limit miejsc: maksymalnie 3 osoby jednego opiekuna

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu 



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.Uwarunkowania i aktualny stan turystyki na pojezierzu Brodnickim

2.Uwarunkowania i aktualny stan turystyki na obszarze ... (do wyboru jeden z regionów polarnych)

3.Porównanie uwarunkowań rozwoju turystyki wodnej na obszarze ... i ... (do wyboru)

4.Wybrane cechy zjawiska turystyki motocyklowej w świetle badań ankietowych

dr hab. Bogusław Pawłowski 1.Toruń - baza noclegowa i możliwości jej rozwoju

2.Ocena możliwości rozwoju turystyki (na wybranym obszarze)

3.Charakterystyka schronisk tatrzańskich 

4.Zagrożenia i wypadki turystyczne polskich górach

Katedra Geologii i Hydrogeologii 

dr inż. Izabela Jamorska
1. Wykorzystanie systemów GIS do oceny atrakcyjności geoturystycznej wybranego regionu Polski 

2. Turystyczne zagospodarowanie terenów pogórniczych w Polsce 

3. Charakterystyka istniejących i projektowanych geoparków na obszarze Polski

4. Projekt ścieżki geoturystycznej po "kamiennym" Toruniu

dr Włodzimierz Narloch 1. Waloryzacja atrakcyjności turystycznej wybranego obszaru Polski

2.Turystyczny szlak bursztynowy w Europie

3. Atrakcyjność geoturystyczna wybranych obiektów przyrodniczych lub obszarów Ziemi

dr inż. Maja Wojtkiewicz 1.Identyfikacja cech terenu na potrzeby przydatności obszaru dla funkcji turystycznej

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

3.Znaczenie urbanistyki, architektury i dzieł sztuki w turystyce 

4.Znaczenie krajobrazu w turystyce

5.Bezpieczeństwo w turystyce

dr Marcin Świtoniak 1. Siłownie plenerowe jako element infrastrukury rekreacyjnej Torunia.

2.Turystyka campingowa w województwie kujawsko-pomorskim

dr Maciej Markiewicz 1.Wpływ rozwoju imprez biegowych na aktywność fizyczną mieszkańców Torunia

2.Charakterystyka biegacza amatora

Katedra Geomatyki i Kartografii

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu



spec. Animacja sportu i rekreacji 

dr Anna Dubownik
1.Rozwoju turystyki i rekreacji w gminie/przedsiębiorstwie w oparciu o działania projektowe 

(dofinansowane np. z funduszy UE)

2.Walory turystyczne miejscowości/gminy/powiatu/ regionu/ państwa w świetle zagospodarowania 

turystycznego i rekreacyjnego i ich wpływ na ruch turystyczny

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

4.Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju turystyki sportowej na przykładzie…

5.Projekt dydaktycznego szlaku turystycznego wykorzystywanego w różnych formach turystyki 

szkolnej

dr Małgorzata Ostrowska Aktywność fizyczna oraz formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży

Aktywność fizyczna seniorów

Rola instruktora sportu (rekreacji) w promocji zdrowego stylu życia

Monografia działalności wybranego klubu sportowego lub klubu fitness

Organizacja imprez sportowych w zakresie wybranej dyscypliny sportowej

dr Olga Smoleńska
1.Oferta i analiza funkcjonowania wybranych obiektów hotelarskich (zwłaszcza hoteli i gospodarstw 

agroturystycznych)

2.Aktywność fizyczna i rekreacja ruchowa wybranych grup społecznych (zwłaszcza uczniów i 

studentów kierunków turystyczno-sportowych)

3.Charakterystyka i uwarunkowania wybranych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych (zwłaszcza 

sportów i gier mentalnych oraz tradycyjnych)

4.Turystyka aktywna i sportowa na przykładzie różnych dyscyplin sportowych i grup społecznych

5.Atrakcyjność turystyczna, innowacyjność i projekty produktów turystycznych dla wybranych 

obszarów Polski i odbiorców

dr Tomasz M. Karasiewicz 1.Aktywność sportowa studentów turystyki i rekreacji UMK w Toruniu

2.Rola rozgrzewki w procesie treningu i uprawiania wybranych dyscyplin sportu

3.Toruńskie kluby sztuki walki, ich historia, sukcesy i porażki

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

5.Geocaching i jego fenomen

6.Wpływ warunków naturalnych na budowę stacji narciarskich na Niżu Polskim (na wybranych 

przykładach) lub: Zagospodarowanie i funkcjonowanie wybranych stacji narciarskich na Niżu Polskim

7.Walory geoturystyczne wybranego obszaru (np. Pojezierza Mazurskiego, Bieszczad, Gotlandii, 

Czeskiej i Saksońskiej Szwajcarii itp.)

8.Wybrane masowe imprezy sportowe i ich wpływ na popularyzację turystyczno-rekreacyjną regionu

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

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Limit miejsc: maksymalnie 4 osoby u jednego opiekuna


