Problematyka prac magisterskich i licencjackich
dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji
w roku akademickim 2013/2014
Poniższy wykaz zawiera ogólną problematykę, wokół której dyplomant wraz z promotorem
formułuje szczegółowy temat przygotowywanej pracy magisterskiej lub licencjackiej.
Za zgodą promotora dopuszcza się realizację innych tematów zaproponowanych przez
studenta.

Prof. dr hab. Zdzisław Kordel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gospodarowanie w turystyce.
Transport w turystyce i gospodarce.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Polityka gospodarcza.
Polityka transportu.
Szeroko rozumiane zagadnienia logistyki w gospodarce.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
1. Zmiany wydolności i sprawności fizycznej zawodników i zawodniczek zespołowych gier
sportowych na różnych etapach cyklu szkoleniowego.
2. Charakterystyka wydolności i sprawności fizycznej zawodników i zawodniczek różnych
dyscyplin sportowych.
3. Adaptacja do wysiłków o charakterze przemian energetycznych tlenowych i beztlenowych
dzieci trenujących i nie trenujących.

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski
1. Zaangażowanie w aktywność fizyczną jako element kształtujący samoocenę
i umiejętności radzenia sobie ze stresem młodzieży
2. Aktywność fizyczna i jej cele a poczucie atrakcyjności fizycznej adolescentów
3. Sport a zachowania ryzykowne młodzieży – analiza zjawiska na przykładzie dyscyplin
indywidualnych
4. Sport a zachowania ryzykowne młodzieży – analiza zjawiska na przykładzie sportów
drużynowych
5. Poziom aktywności fizycznej a zachowania agresywne u młodzieży
6. Motywacyjna funkcja celu uczestnictwa w sportach ekstremalnych
7. Ekstremalne sporty – psychologiczna charakterystyka uczestników
8. Poczucie zadowolenia z życia u osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka
9. Charakterystyka zachowań zdrowotnych uczestników sportów ekstremalnych
10. Świadomość ryzyka w sportach ekstremalnych

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Marciszewska
Tematyka prac magisterskich obejmuje następujące obszary naukowe:
• Ekonomika turystyki i rekreacji,

•
•
•

Ekonomika sportu,
Marketing w turystyce, rekreacji i hotelarstwie,
Marketing w innych branżach współpracujących z turystyką i rekreacją.

Przykładowe tematy:
1. Tworzenie produktu sportowego w wybranej dyscyplinie sportu na przykładzie ................
2. Tworzenia i wrażanie marketingu mix w działalności sportowo-rekreacyjnej
(lub w przedsiębiorstwie turystycznych).
3. Kompleks usług towarzyszących w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
(lub turystycznych) jako warunek optymalnego zaspokojenia oczekiwań potencjalnych
klientów.
4. Segmentacja rynku jako warunek optymalnego ulokowania usługi sportowo-rekreacyjnej
(lub turystycznej) na rynku.
5. Różnicowanie procesu promocyjnego w zależności od rodzaju produktu i grupy
potencjalnych klientów.
6. Badania marketingowe w sporcie (lub w turystyce) jako działanie wspomagające
podejmowanie decyzji.
7. Formy promocji w działalności rekreacyjno-sportowej (lub turystycznej) a wizerunek
organizacji (firmy).
8. Stan bazy organizacji sportowych (przedsiębiorstw turystycznych) a jakość świadczonej
usługi (na przykładzie......).
9. Rola public relations w działalności marketingowej przedsiębiorstw (lub organizacji nonprofit) dla realizacji celów długoterminowych.
10. Czynniki kształtujące popyt na usługi rekreacyjno-sportowe (na podstawie badań
ankietowych przeprowadzonych przez magistranta).
11. Czynniki wpływające na popyt turystyczny (na podstawie badań ankietowych).
12. Wizerunek organizacji rekreacyjnej (drużyny sportowej) w opiniach kibiców
(na podstawie badań ankietowych).
13. Oczekiwania potencjalnych klientów w zakresie usług organizacji czasu wolnego (badania
ankietowe).
14. Tworzenie wizerunku firmy jako długofalowy cel przedsiębiorstwa (organizacji)
na przykładzie.............................
15. Preferowane formy organizacji czasu wolnego (aktywność rekreacyjno-sportowa,
turystyka) wśród młodzieży szkół średnich / akademickiej.
Tematyka prac magisterskich i licencjackich może obejmować ponadto następujące obszary
badawcze:
 Zarządzanie marketingowe organizacjami sportowymi,
 marketing w organizacjach niedochodowych,
 turystyka kulturowa; turystyka biznesowa; polityka turystyczna (regionalna, krajowa, Unii
europejskiej),
 funkcjonowanie podmiotów komercyjnych w gospodarce rynkowej,
 analiza zasobów ludzkich, materialnych, finansowych w podmiotach turystycznych
i rekreacyjnych, sportowych.

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska
1.
2.
3.
4.

Historia kultury fizycznej w woj. pomorskim, w Polsce i na świecie.
Historia turystyki w woj. pomorskim, w Polsce i na świecie.
Organizacja kultury fizycznej i turystyki w Polsce i na świecie.
Turystyka kwalifikowana jako forma turystyki wypoczynkowej.

5. Możliwości zagospodarowania i rozwoju
i obszarów RP.
6. Zarządzanie kulturą fizyczną i turystyką.

turystycznego

atrakcyjnych

regionów

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Prusik
1. Aktywność turystyczna i rekreacyjna na ścieżce rozwoju biologicznego człowieka
2. Zdrowotne i rekreacyjne walory różnych form aktywności fizycznej
3. Nowoczesne formy rekreacji wykorzystane w procesie treningu zdrowotnego
4. Rola i funkcje aktywności fizycznej w życiu człowieka epoki ponowoczesnej
5. Styl życia i zdrowie jako czynniki kształtujące sprawność fizyczną ludzi w różnym wieku
6. Dymorfizm płciowy uczestników kultury fizycznej
7. Równowaga ciała w prewencji upadków osób po 40. roku życia
8. Kształtowanie siły mięśniowej i stabilności posturalnej w działaniach profilaktycznych
9. Zmiany inwolucyjne w sprawności i wydolności fizycznej
10. Wpływ treningu zdrowotnego na spowolnienie zmian inwolucyjnych
11. Wpływ treningu zdrowotnego na profilaktykę chorób cywilizacyjnych
12. Profile wybranych zdolności motorycznych u ludzi w różnym wieku
13. Kontrola przygotowania kondycyjnego i koordynacyjnego jako podstawa indywidualizacji
treningu zdrowotnego
14. Analiza struktury i dynamiki oraz klasyfikacja obciążeń treningowych w treningu
zdrowotnym.
15. Doskonalenie procesu metodycznego nauczania techniki ruchu
16. Kształtowanie nawyków czuciowo- ruchowych w różnych formach rekreacji.
17. Elementy zdrowotne rekreacji ruchowej ludzi w różnym wieku

Prof. nadzw dr hab. Krzysztof Prusik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turystyka i rekreacja w aspekcie rozwoju biologicznego człowieka
Zdrowotne i rekreacyjne walory wybranych form aktywności fizycznej
Rola aktywności fizycznej we współczesnym życiu człowieka
Styl życia i zdrowie a sprawność fizyczna ludzi w różnym wieku
Problemy dymorfizmu płciowego w kulturze fizycznej
Rozwój zdolności motorycznych człowieka w ontogenezie oraz pod wpływem bodźców
treningowych. Laboratoryjne i testowe metody oceny pomiaru zdolności motorycznych
7. Rozwój fizyczny, sprawność i wydolność fizyczna ludzi w różnym wieku. (ocena
poziomu, analizy porównawcze)
8. Profile rozwoju wybranych zdolności motorycznych u ludzi w różnym wieku
9. Kontrola przygotowania kondycyjnego i koordynacyjnego jako podstawa indywidualizacji
10. Teoretyczne podstawy treningu zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe
11. Analiza struktury i dynamiki oraz klasyfikacja obciążeń treningowych w treningu
zdrowotnym i wyczynowym
12. Doskonalenie procesu metodycznego nauczania techniki ruchu

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Przybylski
1. Rozwój fizyczny i sprawność ogólna i specjalna piłkarzy w różnym wieku.
2. Rozwój zainteresowań sportowych młodzieży uprawiającej gry sportowe.

3. Powstanie, rozwój i wyniki sportowe czołowych klubów (Polska, Europa i Świat).
4. Analiza kariery sportowej wybitnych piłkarzy Polski, Europy i Świata.

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski
1. Rekreacja ruchowa jako zachowania prozdrowotne – motywy i uwarunkowania
2. Rozwój somatyczny i motoryczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych
3. Wpływ wysiłku o charakterze wytrzymałościowym na wybrane wskaźniki sprawności
i wydolności fizycznej
4. Czas wolny a rekreacja fizyczna w różnych grupach społecznych.
5. Potrzeby rekreacyjne a styl życia. Wybrane formy aktywności ruchowej
6. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku
7. Poziom sprawności fizycznej a aktywność ruchowa w różnych grupach wiekowych
8. Motywy i poziom aktywności ruchowej w różnych grupach wiekowych
9. Nowoczesne formy rekreacji ruchowej

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Sawczyn
1. Efektywność treningu zdrowotnego osób w różnym wieku.
2. Efektywność procesu treningowego w dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze
ruchu.
3. Optymalizacja obciążeń treningowych w gimnastyce sportowej.
4. Kontrola treningu w różnych dyscyplinach sportowych.
5. Dobór i selekcja w dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze ruchu.

Prof. nadzw. dr hab. Jan Wendt
1.
2.
3.
4.
5.

Geografia turystyczna
Transport w turystyce
Regiony turystyczne
Planowanie w turystyce
Przyrodnicze i antropogeniczne walory gminy/miejscowości/regionu

Dr Magdalena Adamowicz
1.
2.
3.
4.

Warunki organizacyjno-prawne prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
Pilotaż i przewodnictwo w usługach turystycznych
Ubezpieczenia turystyczne
Usługi turystyczne – zagadnienia prawne

Dr Zbigniew Czubek
1. Otyłość i nadwaga dzieci w wieku szkolnym (diagnoza, uwarunkowania, zagrożenia,
programy interwencyjne i ich skuteczność).
2. Kierunki rozwoju turystyki żeglarskiej w różnych regionach Polski.
3. Analiza rynku usług turystycznych w Polsce w zakresie żeglarstwa śródlądowego
i morskiego.

4. Bezpieczeństwo w turystyce żeglarskiej.
5. Kontrola efektywności szkolenia poszczególnych składowych struktury rzeczowej
treningu żeglarskiego.
6. Dobór oraz efektywność zabiegów odnowy biologicznej stosowanych przez żeglarzy
różnych klas.

Dr Remigiusz Dróżdż
1. Charakterystyka infrastruktury hotelowej
2. Rodzaje usług hotelowych
3. Obsługa gościa hotelowego w tym VIP
4. Przystosowanie obiektów hotelowych dla osób niepełnosprawnych
5. Rodzaje ofert rekreacyjnych w hotelach
6. SPA jako motyw przyjazdu gości do hotelu
7. Charakterystyka usług hotelowych w obiektach zabytkowych
8. Rodzaje i charakterystyka obiektów hotelowych w Polsce
9. Zasady bezpieczeństwa w hotelu i gastronomii
10. Przygotowania bazy hotelowej do EURO 1212
11. BHP w hotelu i gastronomii
12. Polityka państwa w zakresie turystyki w Polsce
13. Turystyka osób niepełnosprawnych

Dr Elżbieta Kabath
1.
2.
3.
4.

Walory turystyczne miasta (gminy) w opinii mieszkańców
Percepcja przestrzeni turystycznej……..
Impreza kulturalna (festiwal, wystawa, targi, itp.) jako produkt turystyczny
Obiekty poprzemysłowe, zabytki techniki, fortyfikacje i ich wykorzystanie dla celów
turystycznych
5. Zmiany społeczno-gospodarcze w gminie(mieście) pod wpływem rozwoju funkcji
turystycznej
6. Dwory szlacheckie, ich walory i pełnione funkcje
7. Podstawy, uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście(gminie)
8. Podziemne trasy turystyczne
9. Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkowa parków miejskich
10. Dziedzictwo kulturowe Żydów i ich wykorzystanie jako walor turystyczny
11. Szlak tatarski w Polsce jako walor turystyczny
12. Turystyka uzdrowiskowa
13. Założenia parkowo-ogrodowe w Polsce i ich wykorzystanie dla celów turystycznych
14. Badanie zachowań turystycznych różnych grup społecznych i zawodowych
15. Obiekt, miejsce, wydarzenie jako atrakcja turystyczna

Dr Tomasz Kochańczyk
Problematyka związana z badaniami nad wykorzystaniem czasu wolnego i formami rekreacji.
1. Wielkość i formy spędzania czasu wolnego różnych kategorii społeczno-zawodowych
np.: dzieci, osób starszych, nauczycieli itp.;
2. Aktywność rekreacyjna różnych środowisk społecznych;

3. Charakterystyka form rekreacji a jakość wypoczynku;
4. Ocena działalności różnorodnych placówek rekreacyjnych np. klubów fitness, ośrodków
wczasowych, MOSIR-ów itp.-tworzenie nowych projektów funkcjonowania.
Problematyka związana z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym.
1. Analiza zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego regionów, rejonów i jednostek turyst.;
2. Projekty funkcjonalne zagospodarowania turystycznego np.: szlaku wodnego, tras rowerowych,
konnych, pieszych, narciarskich itp.;
3. Wprowadzanie funkcji turystycznej w różnych rejonach – nadmorskich, pojeziernych, górskich
a jakość wypoczynku;
4. Projekty terenów rekreacyjnych w mieście, ośrodku wczasowym, hotelu ,centrum SPA itp.
5. Baza turystyczna a niepełnosprawni.

Dr Dariusz Kuczyński
1. Zarządzanie w turystyce, rekreacji i sporcie.
2. Zarządzanie organizacjami w turystyce i sporcie.
3. Komunikacja marketingowa organizacji sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
4. Turystyka biznesowa- zarządzanie, marketing miejsc i obiektów.
5. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach turystycznych i sportowych.
6. E- biznes i innowacyjne strategie przedsiębiorstw.
7. Przedsiębiorstwo usługowe na rynku zamówień publicznych.

Dr Zbigniew Ossowski
1.
2.
3.
4.
5.

Rekreacja ruchowa jako składowa stylu życia osób w różnym wieku.
Problematyka dotycząca treningu zdrowotnego osób dorosłych oraz seniorów.
Zagadnienia dotyczące profilaktyki procesów starzenia się organizmu człowieka.
Czas wolny w turystycznej perspektywie XXI wieku.
Wpływ treningu zdrowotnego na profilaktykę chorób cywilizacyjnych (z szczególnym
akcentem na choroby układu krążenia) w świetle badań empirycznych.
6. Struktura rzeczowa i czasowa treningu zdrowotnego na przykładzie wybranej formy
aktywności ruchowej.
7. Trening Nordic Walking jako przykład nowoczesnej formy aktywności ruchowej i jej
wpływ na wybrane wskaźniki sprawności i wydolności fizycznej człowieka.
8. Tematyka dotycząca aktywności ruchowej adaptacyjnej, rekreacji ruchowej i sportu osób
niepełnosprawnych.
9. Sprawność fizyczna i jej zmienność w ontogenezie człowieka. Laboratoryjne i testowe
metody oceny pomiaru zdolności motorycznych.
10. Ukierunkowana aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych i jej implikacje na stan
zdrowia i poziom sprawności fizycznej.
11. Dymorficzne uwarunkowania aktywności ruchowej kobiet i mężczyzn.
12. Doskonalenie procesu metodycznego nauczania techniki ruchu.
13. Oferta usług rekreacyjno-sportowych na przykładzie wybranych miast w Polsce.

Dr Bogumiła Przysiężna
1. Oferta instytucji (kluby fitness, domy kultury, instytucje oświatowe) świadczących.
usługi rekreacyjne dla ludzi w różnym wieku.

2. Sposoby spędzania czasu wolnego różnych środowisk (ludzie w różnym wieku,
społeczność miast, wiosek, dzielnic…).
3. Miejsce rekreacji ruchowej wśród czynności wolnoczasowych różnych grup (dzieci,
młodzież, dorośli, kobiety, mężczyźni…).
4. Zagospodarowanie rekreacyjne miast, gmin, dzielnic, osiedli… oraz wynikająca z niego
oferta zajęć wolnoczasowych.
5. Styl życia różnych grup (dzieci, młodzież, dorośli, kobiety, mężczyźni…).
6. Ocena animacji woloczasowych w ośrodkach wypoczynku, hotelach, statkach
wycieczkowych.
7. Sposoby spędzania czasu wolnego w okresie wakacji letnich i zimowych uczniów różnych
etapów edukacyjnych.
8. Turystyka jako forma wychowania dzieci i młodzieży.
9. Planowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, półkolonie).
10. Formy turystyki szkolnej (rajdy, biwaki, obozy, wycieczki, gra miejska).
11. Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii (miasta, prowincje, wspólnoty autonomiczne).
12. Londyn jako przestrzeń aktywności rekreacyjnej i turystycznej.
13. Ocena zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej różnych miast.
14. Fanoturystyka.
15. Historia sportu wyczynowego i powszechnego.
16. Obrzędy, święta, fiesty jako element dziedzictwa kulturowego w kontekście atrakcji
turystycznych miasta, regionu.
17. Gra miejska jako forma zwiedzania miasta.
18. Parki rozrywki jako atrakcja turystyczna.

Dr Magdalena Rokicka – Hebel
1. Umiejętności ruchowe uczniów edukacji wczesnoszkolnej
2. Aktywność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
- ocena sprawności fizycznej dzieci
- badanie (wybranych) zdolności motorycznych u dzieci z różnych środowisk
3. Formy aktywności fizycznej realizowane przez dzieci i młodzież w czasie wolnym
w zależności od płci
4. Imprezy rekreacyjno-sportowe jako element wychowania do czasu wolnego.

Dr Anna Szumilewicz
1. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie
2. Ćwiczenia mięśni dna miednicy w prewencji wysiłkowego nietrzymania moczu
3. Kwalifikacje w rekreacji ruchowej (system kształcenia instruktorów i trenerów rekreacji
ruchowej, analiza kompetencji zawodowych, potrzeby rynku pracy)
Kompetencje wymagane od dyplomanta
Dyplomant:
1. Interesuje się wyżej przedstawionymi zagadnieniami i przejawia chęć samodzielnego
szukania materiałów naukowych na ich temat
2. Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii badań naukowych
3. Posługuje się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym czytanie
anglojęzycznej literatury branżowej

4. Pracuje w komputerowym programie Word (stosuje automatyczne odwołania, spis
streści, formatowanie tekstu oraz inne funkcje programu, konieczne do spełnienia
wymagań prac dyplomowych)
5. Pracuje w komputerowym programie Statistica lub innym programie umożliwiającym
tworzenie baz danych oraz ich ilościową analizę
6. Systematycznie pracuje zgodnie z długoterminowym harmonogramem przygotowania
pracy dyplomowej.

Dr Tomasz Taraszkiewicz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finansowanie w turystyce i rekreacji
Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania turystyki
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
Nowoczesne źródła finansowania przedsiębiorstw turystycznych
Przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne na rynku papierów wartościowych
Analiza ekonomiczna i finansowa działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
turystycznego
7. Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym
8. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie
turystycznym
9. Funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku usług turystycznych
i rekreacyjnych
10. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie turystycznym
11. Polityka marketingowa przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
12. Strategie marketingowe w turystyce i rekreacji
13. Strategie przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
14. Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
15. Transport w obsłudze ruchu turystycznego
16. Analiza systemu transportowego firmy turystycznej
17. Zarządzanie działalnością transportową w firmie turystycznej
18. Zintegrowany system transportowy w obsłudze ruchu turystycznego
19. Nowoczesne narzędzia informatyczne wykorzystywane w turystyce i rekreacji
20. Zintegrowane systemy poboru opłat w obsłudze ruchu turystycznego
21. Krótko i długoterminowe implikacje światowego kryzysu gospodarczego w turystyce
22. Luksusowe statki wycieczkowe w obsłudze ruchu turystycznego

Dr Magdalena Wiącek – Zubrzycka
Problematyka zostanie podana do 30.10.2013 r.

Dr Piotr Wojdakowski
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Charakterystyka działalności przedsiębiorstw turystycznych i sportowych.
Aktywność sponsorska w branży turystycznej i sportowej.
Kreowanie produktów turystycznych i sportowych.
Segmentacja rynku turystycznego i sportowego.
Analiza otoczenia przedsiębiorstw turystycznych i sportowych.
System dystrybucji usług turystycznych i sportowych.

7. Formy promocji produktów turystycznych i sportowych.
8. Polityka cenowa przedsiębiorstw turystycznych i sportowych.

Dr Aleksandra Zarębska
1. Wpływ treningu fitness na sprawność psychofizyczną osób w różnym wieku.
2. Zmiany ofertowe renomowanych klubów fitness w świetle potrzeb i oczekiwań klientów.
3. Fitness formą treningu zdrowotnego.
4. Diagnozowanie i kontroling w treningu fitness.
5. Dieta i suplementację w treningu siłowym.
6. Dieta i suplementację w zróżnicowanym treningu fitness.
7. Wszechstronny trening fitness w profilaktyce zdrowotnej
8. Różne formy zajęć fitness w walce z nadwagą i otyłością.
9. Zajęcia taneczne modna formą aktywności rekreacyjnej w klubach fitness.
10. Oddziaływanie wybranej formy fitness na ogólna sprawność fizyczną ( do wyboru: Step,
Spinning, Dance Aerobik, Low Impact , High Impact, Body Sculpt, Fit Ball, Magic Bar,
Trening siłowy ,Aquaaerobik i inne)
11. Zmiany koordynacji ruchowej pod wpływem zajęć fitness z rozbudowaną choreografią.
12. Wpływ wybranych form fitness na wydolność tlenową.
13. Dieta i suplementację w treningu siłowym.

Dr Małgorzata Żychowska
1.
2.
3.
4.

Funkcja aktywności ruchowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Predyspozycje i zdolności motoryczne a rekreacja ruchowa.
Odpowiedź organizmu człowieka na wysiłek fizyczny.
Prawidłowe odżywianie się i suplementacja w rekreacji ruchowej.

