
prof.dr. hab. Rajmund Przybylak
Walory turystyczne i kulturowe wybranego obszaru z Polski lub świata

Wpływ zmian klimatu na rozwój turystyki (Polska, świat)

Wpływ turystyki na klimat lokalny, regionalny wybranego obszaru

Wyjazdy turystyczne Polaków i ich motywacja

dr. hab. Radosław Muszkieta, prof. 

UMK
Aktywności fizyczna, rekreacyjna, turystyczna i sportowa ludzi w różnym wieku.

Sprawność fizyczna i stan zdrowia ludzi w różnym wieku.

Zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych - uwarunkowania, czynniki i 

wskaźniki.
Instruktor rekreacji, trener personalny, animator czasu wolnego - zawód, 

uwarunkowania, kwalifikacje i kompetencje

dr. hab. Walery Żukow, prof. UMK Skład ciała i aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, uczestniczących w 

różnych formach aktywności fizycznej np. siłownia, Aqua aerobik, Nordic 

Antropometria żywieniowa w fizjoterapii

Wskaźniki lipidowe we krwi pacjentów kardiologicznych

Jakość życia ważniejsza od samego życia w opinii pacjentów domów opieki

dr. hab. Dariusz Sokołowski, prof. 

UMK
Atrakcyjność turystyczna i możliwości rozwoju turystyki na obszarze...

Zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny na obszarze...

Turystyka kwalifikowana...

Rozwój agroturystyki i oferta gospodarstw agroturystycznych...

dr. hab. inż. Arkadiusz Krawiec
Geoturystyka – waloryzacja obiektów geoturystycznych wybranego obszaru

Projekt ścieżki geoturystycznej na terenie ……

dr. hab. Michał Jankowski, prof. 

UMK

Walory turystyczne terenów w sąsiedztwie kampusu UMK w Toruniu i możliwości ich 

wykorzystania dla celów edukacyjnych

Dziedzictwo archeologiczne jako potencjał turystyczny Kujaw

dr. hab. Piotr Hulisz Możliwości zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów dawnych linii 

kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim
Studium porównawcze warunków funkcjonowania uzdrowisk w Inowrocławiu, 

Ciechocinku i Wieńcu-Zdroju

Katedra Geologii i Hydrogeologii

   Propozycje  tematów prac  magisterskich   dla    kierunku  turystyka i rekreacja,      

rok akad. 2017/2018 *

Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu 

Limit miejsc: maksymalnie 4 osoby u jednego promotora 

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



dr. hab. Przemysław Charzyński
Turystyka kulturowa i jej uczestnicy (m.in. profil turysty kulturowego, kulinarnego)

Tematyczne szlaki turystyczno-kulturowe (literackie, kulinarne, archeologiczne, śladami 

zjawisk paranormalnych itp) w wybranym państwie lub regionie Polski

Turystyka edukacyjna organizowana przez szkoły

Turystyka wydarzeń kulturowych (kulinarnych, folklorystycznych, naukowych, itp) na 

wybranych przykładach

dr. hab. Włodzimierz 

Marszelewski,   prof. UMK
Hydrologiczne uwarunkowania wybranego szlaku kajakowego

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie jezior na wybranym obszarze

Wpływ zmian temperatury wody w sezonach letnich na turystykę i rekreację jeziorną

Zmiany warunków lodowych wybranych jezior w Polsce i ich wpływ na uprawianie 

sportów zimowych (m.in. żeglarstwa lodowego, nurkowania pod lodem, wędkarstwa 

lodowego)

dr. hab. Ireneusz Sobota
Polska żegluga turystyczna w archipelagu Svalbard

Walory i perspektywy turystyki Wyspy Wolin lub innego regionu

Rola wybranych jezior i rzek w turystyce

Walory i perspektywy turystyki w regionach polarnych

prof. dr. hab. Daniela Szymańska
Turystyka i zagospodarowanie turystyczne, ruch pielgrzymkowy,

Spędzanie czasu wolnego;  geografia rekreacji i sportu

Regiony turystyczne w Polsce i na świecie

Turystyka ekstremalna w Polsce i na świecie

dr. hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska
Turystyka na obszarach miejskich

Aktywność turystyczna młodzieży w kontekście rozwoju turystyki indywidualnej

Turystyka międzypokoleniowa – perspektywy rozwoju

Potencjał kulturowy małych miast jako czynnik rozwoju turystyki (temat realizowany: 

p.Leszek Dąbrowski) 

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej






