
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.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 (itp., do uzgodnienia)
4.Walory klimatyczne wybranego regionu turystycznego Polski lub świata (np. Morza Śródziemnego, 

Alaski, Australii, Francji, Skandynawii, Alp, Himalajów, Pojezierza Mazurskiego, Karpat, Sudetów, 

Wybrzeża M. Bałtyckiego)

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. Wpływ zajęć w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu

2. Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na sprawność fizyczną dzieci

3.Aktywność ruchowa dzieci po leczeniu nowotworów złośliwych

4. Wpływ leczenia chorób nowotworowych na sprawność fizyczną osób dorosłych

5. Aktywność ruchowa osób dorosłych po leczeniu nowotworów złośliwych

6. Aktywność ruchowa a sprawność fizyczna osób leczonych z powodu chorób nowotworowych

7. Wpływ poziomu aktywności ruchowej na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe

8. Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na czynność mięśni

9. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na tolerancję wysiłkową osób po leczeniu chorób 

nowotworowych

10. Wpływ aplikacji kinesio taping na poziom bólu i sprawność fizyczną po operacjach chirurgicznych

11. Wpływ leczenia niewydolności nerek na sprawność fizyczną i aktywność ruchową osób dorosłych

12. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na czynność mięśni osób po leczeniu nowotworów 

złośliwych

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

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

Uwarunkowania przyrodnicze funkcjonowania uzdrowiska …

Projekt ścieżki geoturystycznej na terenie ……
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dr. hab. Przemysław Charzyński 1.Turystyka kulturowa i jej uczestnicy (m.in. profil turysty kulturowego, kulinarnego)

2.Tematyczne szlaki turystyczno-kulturowe (literackie, kulinarne, archeologiczne, śladami zjawisk 

paranormalnych itp) w wybranym państwie lub regionie Polski 

3.Turystyka edukacyjna organizowana przez szkoły 

4.Turystyka wydarzeń kulturowych (kulinarnych, folklorystycznych, naukowych, itp) na wybranych 

przykładach 

5.Światowe dziedzictwo UNESCO w kontekście turystyki kulturowej

dr. hab. Włodzimierz 

Marszelewski,  prof.UMK
1. Hydrologiczne uwarunkowania wybranego szlaku kajakowego

2.Rozmieszczenie, zagospodarowanie oraz walory rekreacyjne kąpielisk oraz miejsc przeznaczonych do 

kąpieli na obszarze wybranego województwa (oprócz kujawsko-pomorskiego)
3.Analiza i ocena zagospodarowania strefy brzegowej jeziora Jeziorak (lub innego jeziora) dla celów 

rekreacji i turystyki
4.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 1.Przestrzenne zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym 

2.Ocena i porównanie walorów turystycznych wybranych jezior Niżu Polskiego 

3.Możliwości turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania rzeki Wisły w granicach woj. kujawsko-

pomorskiego

4.Atrakcyjność polskiego wybrzeża Bałtyku

prof. dr. hab. Daniela Szymańska
1.Pojemność i chłonność turystyczna Torunia

2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach turystycznych w województwie kujawsko-

pomorskim

3.Imprezy sportowe w Toruniu -ich znaczenie dla rozwoju miasta oraz jego rozpoznawalności na świecie

4.Wykorzystanie rekreacyjne Parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu 

5.Festiwal Wisły w Toruniu i jego znaczenie dla promocji i rozwoju turystyki i rekreacji 

dr. hab. Elżbieta Grzelak-

Kostulska
1.Turystyka na obszarach miejskich

2. Aktywność turystyczna młodzieży

3.Turystyka na obszarach poprzemysłowych / turystyka industrialna

4.Turystyka międzypokoleniowa – perspektywy rozwoju

5.Turystyka zrównoważona / slow tourism
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