Problematyka prac magisterskich i licencjackich dla studentów
Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS
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,
przy czym muszą one być zgodne z kierunkiem studiów.
Dr hab. Zbigniew Jastrzębski, prof. AWFiS
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.
Dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
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. Sylwetka zawodowa instruktora fitness/ trenera osobistego.
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 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, Aqua aerobik i inne)

Dr hab. Mariusz Kaczmarczyk, prof. AWFiS
Genetyka w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym – bioinformatyczna analiza genów
kandydatów i sekwencji DNA
Dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
Dr Magdalena Jochimek
Dr Daniel Krokosz
Psychologiczne aspekty prozdrowotnej aktywności fizycznej
(ww. zespół podkreśla, że przed zapisem na seminarium należy skonsultować i
uszczegółowić problematykę badawczą z potencjalnym opiekunem pracy).

Dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
1. Zdrowotne i rekreacyjne walory różnych form aktywności fizycznej.
2. Nowoczesne formy rekreacji wykorzystane w procesie treningu zdrowotnego

3. Rola i funkcje aktywności fizycznej w życiu człowieka epoki ponowoczesnej.
4. Styl życia i zdrowie jako czynniki kształtujące sprawność fizyczną ludzi w różnym
wieku.
5. Dymorfizm płciowy uczestników kultury fizycznej.
6. Równowaga ciała w prewencji upadków osób po 40. roku życia.
7. Kształtowanie siły mięśniowej i stabilności posturalnej w działaniach
profilaktycznych.
8. Zmiany inwolucyjne w sprawności i wydolności fizycznej.
9. Wpływ treningu zdrowotnego na spowolnienie zmian inwolucyjnych.
10. Wpływ treningu zdrowotnego na profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
11. Kontrola przygotowania kondycyjnego i koordynacyjnego jako podstawa
indywidualizacji treningu zdrowotnego.
12. Analiza struktury i dynamiki oraz klasyfikacja obciążeń treningowych w treningu
zdrowotnym.
13. Doskonalenie procesu metodycznego nauczania techniki ruchu.
14. Kształtowanie nawyków czuciowo- ruchowych w różnych formach rekreacji.
15. Elementy zdrowotne rekreacji ruchowej ludzi w różnym wieku.
16. Edukacja zdrowotna, edukacja rekreacyjna, edukacja turystyczna ludzi w różnym
wieku i z różnych środowisk.
Dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
1. Wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja w aspekcie rozwoju biologicznego
człowieka.
2. Zdrowotne i rekreacyjne walory wybranych form aktywności fizycznej.
3. Trening zdrowotny – indywidualizacja, kierowanie, kontrola.
4. Zmiany inwolucyjne w sprawności i wydolności fizycznej.
5. Wpływ treningu zdrowotnego na spowolnienie zmian inwolucyjnych.
6. Wpływ treningu zdrowotnego na profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
7. Rola aktywności fizycznej we współczesnym życiu człowieka.
8. Styl życia, odżywianie, aktywność i sprawność fizyczna studentów.
9. Problemy dymorfizmu płciowego w kulturze fizycznej.
10. Rozwój zdolności motorycznych człowieka w ontogenezie oraz pod wpływem
bodźców treningowych.
11. Laboratoryjne i testowe metody oceny pomiaru zdolności motorycznych.
12. Rozwój fizyczny, sprawności i wydolności fizycznej dzieci w różnym wieku (ocena
poziomu, analizy porównawcze).
13. Profile rozwoju wybranych zdolności motorycznych u dzieci w różnym wieku.
14. Organizacja kontroli w rekreacji.
15. Specyfika organizacji kontroli w treningu zdrowotnym.
16. Analiza techniki wybranych form aktywności ruchowej.
17. Analiza struktury i dynamiki oraz klasyfikacja obciążeń treningowych w treningu
zdrowotnym.
18. Doskonalenie procesu metodycznego nauczania techniki ruchu.
Dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS
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).

Dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
Skuteczność wybranych form aktywności ruchowej na zdrowie.
1. Nowoczesne formy rekreacji ruchowej jako alternatywa sportu dla wszystkich
(Nordic Walking, Capoiera, Parcour itp.).
2. Trening rekreacyjny (zdrowotny): formy treningu, treść treningowe, obciążenia
wysiłkowe, wskazania i przeciwwskazania do treningu.
3. Kształtowanie sprawności fizycznej (obciążenia wysiłkowe zalecane w kształtowaniu
wytrzymałości, sposoby wyznaczania i kontroli intensywności wysiłku, program
treningu wytrzymałościowego) w treningu zdrowotnym.
4. „Sport dla wszystkich” jako forma aktywności fizycznej.
5. Zdrowie, styl życia, sprawność fizyczna, pozytywne mierniki zdrowia. Sport
rekreacyjny w życiu człowieka.
6. Turystyka sportowa.
Dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS
1. Genetyczne podłoże uszkodzeń aparatu ruchu osób aktywnych fizycznie
2. Genetyczne podłoże zróżnicowanego metabolizmu składników pokarmowych u osób
w różnym wieku
3. Ocena podłoża genetycznego wybranych chorób cywilizacyjnych człowieka
wynikających z niedostatecznej aktywności fizycznej
4. Genetyczne podłoże wydolności fizycznej osób w różnym wieku
Dr hab. Stanisław Sawczyn, prof. AWFiS
1. Efektywność treningu zdrowotnego osób w różnym wieku.
2. Doskonalenie procesu treningowego w sporcie kwalifikowanym.
3. Efektywność procesu treningowego w dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze
ruchu.
4. Optymalizacja obciążeń treningowych w gimnastyce sportowej.
5. Kontrola treningu w różnych dyscyplinach sportowych.
6. Dobór i selekcja w dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze ruchu.
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 Ewelina Lulińska-Kuklik
1. Genetyczne uwarunkowania do podejmowania aktywności fizycznej
2. Fizykalne metody w zabiegach spa & wellness
3. Formy wspomagania zdrowia w obiektach spa&wellness

Dr Tomasz Kochańczyk
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.
5. Analiza zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego regionów, rejonów i
jednostek turystycznych.
6. Projekty funkcjonalne zagospodarowania turystycznego np.: szlaku wodnego, tras
rowerowych, konnych, pieszych, narciarskich itp.;
7. Wprowadzanie funkcji turystycznej w różnych rejonach – nadmorskich, pojeziernych,
górskich a jakość wypoczynku;
8. Projekty terenów rekreacyjnych w mieście, ośrodku wczasowym, hotelu ,centrum
SPA itp. Baza turystyczna a niepełnosprawni.
Dr Jakub Kortas
1. Trening zdrowotny osób w różnym wieku.
2. Aktywność fizyczna w prewencji chorób cywilizacyjnych. Aktywność i sprawność
fizyczna osób po 60 r.ż.
3. Preferowanie formy aktywności fizycznej przez wybrane grupy ludzi. Nowoczesne
technologie kontroli treningu.
4. Estymacja i pomiar aktywności fizycznej u osób w różnym wieku. Poziom sprawności
fizycznej jako kryterium oceny zdrowia.
5. Zasoby i wykorzystanie czasu wolnego przez ludzi w różnym wieku.
6. Stan i wykorzystanie zasobów rekreacyjnych w jednostkach samorządu
terytorialnego.
7. Rekreacja ruchowa osób z dysfunkcjami i osób niepełnosprawnych.
8. Charakterystyka i rozwój imprez rekreacyjno-sportowych w Polsce i na świecie.
9. Sylwetka uczestników, analiza wyników.
10. Wpływ regularnego uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych na
sprawność fizyczną, skład ciała oraz wydolność fizyczną osób w różnym wieku.
Dr Remigiusz Dróżdż
Hotelarstwo:
1. Organizacja pracy w hotelu
2. Struktury organizacyjne w hotelach
3. Aktywność fizyczna pracowników hoteli
4. Gastronomia hotelowa
5. Narzędzia sprzedażowe w hotelach
6. Sprzedaż i marketing hotelowy
7. Hotele w obiektach zabytkowych
8. Rynek hotelowy w Polsce
Produkt Turystyczny:
1. Produkty regionalne
2. Produkty krajowe
3. Produkty hotelowe

Polityka Turystyczna:
1. Polityka państwa
2. Polityka samorządowa
3. Polityka regionalna
Turystyka osób niepełnosprawnych:
1. Turystyka osób niepełnosprawnych - biura podróży
2. Turystyka osób niepełnosprawnych - hotele
3. Turystyka osób niepełnosprawnych - środki transportu
Obsługa klienta w turystyce i hotelarstwie:
1. Obsługa klienta w biurach podróży
2. Obsługa klienta w takcie imprezy turystycznej
3. Obsługa klienta w hotelach (gościa hotelowego)
Dr Jacek Olszewski-Strzyżowski
1. Turystyka biznesowa
2. Turystyka aktywna
3. Turystyka miejska i kulturowa
4. Turystyka zdrowotna, medyczna, SPA&Wellness
5. Turystyka wiejska/Agroturystyka/Eco-turystyka
6. Produkty turystyczne (różne poziomy - promocja, zarządzanie)
7. Turystyka w działaniach rządowych oraz samorządowych (polityka turystyczna)
8. Marketing usług turystycznych
9. Obsługa ruchu turystycznego
10. Międzynarodowe rynki turystyczne/Organizacja turystyki międzynarodowej
11. Informacja turystyczna

Dr Zbigniew Ossowski
1. Planowanie treningu zdrowotnego osób dorosłych i seniorów. Profilaktyka starzenia
się organizmu człowieka.
2. Wpływ treningu zdrowotnego na profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
3. Wpływ treningu nordic walking na zdrowotną jakość życia kobiet w wieku
pomenopauzalnym.
4. Sprawność fizyczna i jej zmienność w ontogenezie człowieka.
5. Uwarunkowania rekreacji ruchowej i sportu osób niepełnosprawnych.
Dr Marcin Pasek
1. Oddziaływanie czynników środowiska na rekreantów i turystów.
2. Oddziaływanie presji związanych z rozwojem turystyki na komponenty środowiska
przyrodniczego.
3. Przyrodniczy charakter ekosystemów rekreacyjnych.
4. Ocena przydatności i selekcja materiału dotyczącego środowiska przyrodniczego do
informatorów i przewodników turystycznych.
5. Planowanie ścieżek dydaktycznych pomocnych w rozwoju ruchu ekoturystycznego.
6. Zagospodarowanie rekreacyjne jako uzasadniona ingerencja człowieka w przyrodę.
7. Problematyka ekologicznych podstaw KF w periodykach z zakresu kultury fizycznej,
medycznych i środowiskowych.

8. Badanie chłonności naturalnej wybranych ekosystemów rekreacyjnych.
9. Nowe propozycje ścieżek zdrowia i rowerowych oraz terenów sportowych w obrębie
terenów zielonych z uwzględnieniem zasad prawa ochrony przyrody.
10. Rzeczywiste i proponowane zagadnienia z edukacji ekologiczno-zdrowotnej na
podstawie analizy konspektów lekcji w wybranych szkołach we wszystkich etapach
edukacyjnych.
11. Waloryzacja terenów atrakcyjnych przyrodniczo dla potrzeb sportu i turystycznych
form rekreacji.
12. Określanie stopnia antropopresji przyrody wynikającej z lokalizacji obiektów
sportowych w wybranych miastach / gminach / powiatach / województwach.
13. Eksperyment porównujący postępy sprawnościowe dzieci ćwiczących w sali i na
świeżym powietrzu.
14. Porównanie rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży ze szkół podstawowych i
średnich z miejsc o różnym stopniu zagrożenia ekologicznego.
15. Zielone sale gimnastyczne jako alternatywa dla lekcji wychowania fizycznego w
zamkniętych pomieszczeniach.
16. Badania ankietowe wybranych grup społecznych pod kątem wiedzy i przekonań z
zakresu ekologicznych aspektów kultury fizycznej.
17. Analiza przydatności rekreacyjnej wybranych parków narodowych i krajobrazowych.
18. Zmienność natężenia ruchu turystycznego w różnych miejscowościach
wypoczynkowych i przyczyny tego stanu.
19. Stan zdrowia i wskaźniki absencji szkolnej w szkołach podstawowych i średnich na
obszarach o różnym stopniu zagrożenia ekologicznego.
20. Ewentualnie inny temat – własnego wyboru, ale odnoszący się do powyższych.
Dr Bogumiła Przysiężna
Aktywność rekreacyjna
1. Analiza i ocena animacji w wybranych hotelach, ośrodkach wczasowych, na statkach
wycieczkowych w Polsce i w Europie.
2. Ocena zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej różnych miast, dzielnic.
3. Ocena stopnia zagospodarowania wybranych parków miejskich w Polsce i w Europie.
4. Obrzędy, święta, fiesty jako element dziedzictwa kulturowego w kontekście atrakcji
turystycznych miasta, regionu, kraju (najchętniej Polska i Europa).
5. Parki rozrywki jako atrakcja turystyczna dla ludzi w różnym wieku
6. Oferta instytucji (np.: domy kultury, instytucje oświatowe, YMCA, uniwersytety
trzeciego wieku ) świadczących. usługi rekreacyjne dla ludzi w różnym wieku.
7. Sposoby spędzania czasu wolnego różnych środowisk (ludzie w różnym wieku,
społeczność miast, wiosek, dzielnic…) - miejsce rekreacji ruchowej wśród czynności
wolnoczasowych
8. Zagospodarowanie rekreacyjne miast, gmin, dzielnic, osiedli… oraz wynikająca z
niego oferta zajęć wolnoczasowych.
9. Sposoby spędzania czasu wolnego w okresie wakacji letnich i zimowych uczniów
różnych etapów edukacyjnych.
10. Planowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie, obozy,
półkolonie).
Aktywność turystyczna
11. Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii (miasta, prowincje, wspólnoty autonomiczne,
szlaki turystyczne).
12. Atrakcyjność turystyczna Londynu.
13. Londyn jako przestrzeń aktywności rekreacyjnej i turystycznej.

14. Fanoturystyka (kluby piłkarskie, stadiony jako atrakcja turystyczna, sportowe szlaki
turystyczne, wyjazdy na imprezy sportowe).
15. Turystyka filmowa i literacka dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
16. Atrakcyjność turystyczna miejskich szlaków spacerowych (w Polsce, w Europie).
17. Wykorzystanie terenów poolimpijskich na przykładzie wybranych miast –
organizatorów letnich lub zimowych IO.
18. Turystyka jako forma wychowania dzieci i młodzieży (formy turystyki szkolnej:
rajdy, biwaki, obozy, wycieczki, gra miejska).
19. Miejsce kobiety w turystyce
Dr Łukasz Radzimiński
1.
2.
3.
4.

Rola odnowy biologicznej w zapobieganiu urazom.
Trening sportowy w różnych dyscyplinach sportu.
Prozdrowotne oddziaływanie aktywności fizycznej.
Wpływ diety na poziom wydolności fizycznej.
5. Diagnostyka sportowa oraz rejestracja obciążeń treningowych w różnych
dyscyplinach sportu.
Dr Magdalena Rokicka-Hebel
1. Formy aktywności fizycznej realizowane przez dzieci/młodzież/dorosłych w czasie
wolnym w zależności od płci/środowiska.
2. Aktywność fizyczna dzieci/młodzieży/dorosłych (z różnych środowisk) a ich
sprawność fizyczna.
3. Oddziaływanie wybranych czynników środowiskowych i indywidualnych na
podejmowanie dobrowolnej aktywności fizycznej osób w różnym wieku.
4. Ocena poziomu aktywności fizycznej różnych populacji za pomocą
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Physical
Activity Questionnaire –IPAQ).
5. Poziom sprawności fizycznej badanej testem Eurofit lub innym u chłopców/dziewcząt
z różnych środowisk.
6. Sprawność fizyczna dzieci/młodzieży nietrenujących i trenujących (wybraną
dyscyplinę sportową).
7. Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna wybranej grupy dziewcząt/chłopców
nietrenujących oraz trenujących określoną dyscyplinę sportową.
8. Zmiana proporcji wybranych komponentów składu ciała pod wpływem
ćwiczeń/treningu.
9. Znaczenie pływania (i innych sportów) dla zdrowia i stylu życia.
10. Zdolności siłowo-szybkościowe kończyn dolnych (skoczność i moc maksymalna) (z
wykorzystaniem platformy piezoelektrycznej Kistlera).
11. Ocena składu ciała (m.inn. tkanki tłuszczowej, masy mięśni szkieletowych, masy
mięśni, beztłuszczowej masy ciała, BMI (wskaźnik masy ciała), procentowej
zawartość tłuszczu) z wykorzystaniem InBody720 u dziewcząt/chłopców
nietrenujących/trenujących określoną dyscyplinę sportową.
12. Zawodowa sylwetka animatora czasu wolnego.

Dr Wojciech Sakłak
1. Wolnoczasowa aktywność fizyczna studentów AWFiS na tle studentów innych
uczelni Trójmiasta.
2. Nauczyciel wf jako szkolny animator rekreacji a kompetencje rekreacyjne ucznia.
3. Nauczyciel wf jako szkolny animator kultury sportowej a kompetencje sportowe
ucznia.
4. Animator rekreacji jako nauczyciel zdrowia a kompetencje zdrowotne uczestników
zajęć.
5. Kompetencje sportowe trenera a postawa fair play zawodnika.
6. Kompetencje sportowe nauczyciela wf a postawa fair play ucznia.
7. Kompetencje sportowe animatora rekreacji a postawa fair play uczestników zajęć.
8. Idea olimpizmu a komercjalizm i merkantylizm współczesnego sportu – studium
przypadku.
9. Deklarowane a rzeczywiste cele wf w opinii nauczycieli wf.
10. Zdrowotne i rekreacyjne aspekty aktywności fizycznej dorosłych.
11. Realizacja fakultatywnych godzin wychowania fizycznego a postawy uczniów
(różnych etapów edukacji) wobec aktywności fizycznej.
12. Miejsce edukacji zdrowotnej w programach współczesnej szkoły w Polsce i w
Europie a wskaźniki zdrowia populacji.
13. Miejsce i rola gier i zabaw ruchowych w treningu sportowym na różnych poziomach
zaawansowania.
14. Miejsce i rola unihokeja w szkolnym wychowaniu fizycznym.
15. Postawy fair play zawodników orientacji sportowej.
Dr Michał Sawczyn
1. Mechanizmy odpowiedzialne z hipertrofię mięśni - metodyka treningu
ukierunkowanego na wzrost masy mięśniowej.
2. Prewencja kontuzji w sporcie wyczynowym oraz rekreacji ruchowej.
3. Trening równoczesny (concurrent training) - planowanie treningu
wytrzymałościowego oraz siłowego podczas jednej sesji treningowej.
4. Przygotowanie motoryczne w sporcie.
5. Biomechanika ćwiczeń siłowych
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:
− Interesuje się wyżej przedstawionymi zagadnieniami i przejawia chęć samodzielnego
szukania materiałów naukowych na ich temat
− Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii badań naukowych
− Posługuje się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym czytanie anglojęzycznej
literatury branżowej
− Pracuje w komputerowym programie Word (stosuje automatyczne odwołania, spis streści,
formatowanie tekstu oraz inne funkcje programu, konieczne do spełnienia wymagań prac
dyplomowych)

− Pracuje w komputerowym programie Statistica lub innym programie umożliwiającym
tworzenie baz danych oraz ich ilościową analizę
− 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
Luksusowe statki wycieczkowe w obsłudze ruchu turystycznego.
Dr Monika Wiech
1. Aktywność fizyczna jako podstawowy komponent prozdrowotnego stylu życia.
2. Trening zdrowotny w aspekcie rozwoju biologicznego człowieka.
3. Programowanie treningu zdrowotnego osób starszych.
4. Zdrowotne i rekreacyjne walory wybranych form aktywności fizycznej.
5. Rola aktywności fizycznej we współczesnym życiu człowieka.
6. Aktywność i sprawność fizyczna osób w różnym wieku.
7. Trening zdrowotny w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych.
8. Rozwój zdolności motorycznych człowieka pod wpływem bodźców treningowych.
9. Terapia "Trigger Points" jako metoda rozluźniania mięśni w procesie treningowym.
10. Sprawność i wydolność fizyczna osób w różnym wieku (ocena poziomu, analizy
porównawcze).
11. Charakterystyka poziomu zdolności motorycznych osób w różnym wieku.
12. Walory środowiska wodnego w treningu zdrowotnym.
13. Zmiany składu ciała pod wpływem aktywności fizycznej i diety.
14. Teoretyczne podstawy treningu zdrowotnego.
15. Analiza struktury oraz klasyfikacja obciążeń treningowych w treningu zdrowotnym.
16. Gry i zabawy ruchowe jako element integracji międzypokoleniowej.

Dr Piotr Wojdakowski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Dr Marzena Tomiak
1. Aktywność turystyczna studentów gdańskiej AWFiS.
2. Bursztyn jako produkt turystyczny Pomorza.
3. Czytelność treści ideologicznych dzieł malarskich Dworu Artusa w Gdańsku
w odbiorze współczesnego turysty.
4. Dziedzictwo pocysterskie w Oliwie jako atrakcja turystyczna regionu.
5. Elementy dziedzictwa kulturowego w architekturze (np.) Głównego Miasta
w Gdańsku.
6. Fontanna Neptuna w Gdańsku na tle wybranych fontann europejskich jako wizytówka
miasta.
7. Gdańskie przedproża, geneza – funkcja – forma i miejsce we współczesnej przestrzeni
miejskiej.
8. Gotyckie fortyfikacje głównego Miasta w Gdańsku jako atrakcja turystyczna.
9. Historia np. Muzeum Miejskiego w Gdańsku. Muzeum jako współczesna atrakcja
turystyczna.
10. Inscenizacje historyczne jako element atrakcyjności turystycznej wybranego regionu.
11. Jarmark św. Dominika jako produkt turystyczny regionu pomorskiego.
12. Malarstwo gdańskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku jako punkt na
mapie turystycznej miasta.
13. Motywy i preferencje turystów odwiedzających np. Trójmiasto.
14. Oferta rekreacji konnej w woj. … na wybranych przykładach .
15. Rola legend i podań w kształtowaniu turystyki na wybranym regionie.
16. Rozwój ekstremalnych form turystyki górskiej.
17. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga jako produkt turystyczny Gdańska.
18. Sport i turystyka lub turystyka i rekreacja na łamach gazety… (wybranej).
19. Symbolika śmierci w ikonografii sztuki europejskiej na przykładzie wystawy
„Grzech” zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.
20. Turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie zasobów wodnych woj. pomorskiego.
21. Turystyka eventowa na przykładzie wybranych imprez (sportowych, muzycznych,
festiwali filmowych, itp.)
22. Turystyka jako dialog kultur na przykładzie……
23. Turystyka uzdrowiskowa na przykładzie Sopotu.
24. Turystyka weekendowa w Gdańsku- propozycja oferty.
25. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki np. w Trójmieście.
26. Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej na terenie miasta…
27. Walory i zagospodarowanie turystyczne powiatu…
28. Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju wybranych form turystyki
w powiecie…..

29. Walory turystyczne (Gdańska) w opinii mieszkańców lub turystów.
30. Wpływ walorów turystycznych na rozwój turystyki w danej miejscowości.
31. Wykorzystanie aplikacji mobilnych we współczesnej turystyce.
32. Wykorzystanie motocykla w turystyce kwalifikowanej XXI wieku.
Dr Tomasz Wiskulski
1.
2.
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Obsługa ruchu turystycznego
Ocena walorów turystycznych
Transport w turystyce
Turystyka miejska i kulturowa
Turystyka zakupowa
Zagadnienia z zakresu geografii turystycznej
Zmiany w zagospodarowaniu turystycznym
Zmienność w ruchu turystycznym

