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Proponowana tematyka
1. Turystyka edukacyjna wśród różnych grup społecznych
2. Ścieżki edukacyjne
3. Użytkowanie turystyczne obszarów chronionych (analiza istniejących form
turystyki i koncepcje poprawy użytkowania)
4. Koncepcja gospodarstwa agroturystycznego (w odniesieniu do konkretnych
gospodarstw rolnych)
5. Działalność hotelarska w obiektach zabytkowych
6. Turystyka i rekreacja w czasach PRL-u
7. Aspekty rozwoju różnych form turystyki na wybranych obszarach.
8. Turystyka kulinarna
9. Wykorzystanie produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych w
wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
10. Agroturystyka i turystyka wiejska
11. Ekonomiczne zagadnienia turystyki
12. Ekologiczne aspekty rozwoju turystyki
13. Turystyka zrównoważona na terenach wiejskich
14. Sytuacje, które mają wpływ na turystykę (obecne wydarzenia, terroryzm itp.)
15. Innowacyjność w agroturystyce

dr hab. Krzysztof Kasprzak prof.
nadzw
kasprzakjk@poczta.onet.pl

dr Janusz Majewski
janusz.majewski@op.pl

dr Magdalena Maćkowiak
mackowiak_magda@wp.pl

dr inż. Aleksandra Spychała
spychala.a@wp.pl

16. Planowanie i zagospodarowanie terenów parków krajobrazowych
17. Planowanie i zagospodarowanie terenów parków narodowych
18. Planowanie i zagospodarowanie terenów gmin
19. Turystyka na obszarach NATURA 2000
20. Turystyka i rekreacja na obszarach: leśnych, pojeziernych, górskich,
uzdrowiskowych
21. Wykorzystanie nietypowych obiektów i miejsc dla potrzeb rozwoju turystyki
(np. opuszczone budynki, stacje kolejowe, budownictwo przemysłowe,
cmentarze)
22. Koncepcje wzbogacania funkcjonujących produktów turystycznych (np.
Wielka Pętla Wielkopolski)
23. Nowoczesne techniki i technologie w turystyce
24. Specjalistyczne formy turystyki i produkty niszowe
25. Koncepcje tematycznych szlaków turystycznych
26. Koncepcje produktów turystycznych dla obiektów i obszarów
27. Ocena działań promocyjnych obiektów i obszarów turystycznych
28. Strategia interpretacji w turystyce
29. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w gminie
30. Inwentaryzacja krajoznawcza miasta / gminy.
31. Atrakcyjność turystyczna wybranego regionu.
32. Projekt szlaku / ścieżki turystycznych.
33. Aktywność turystyczna wybranych grup społecznych.
34. Turystyka a zdrowie.
35. Turystyka eventowa
36. Turystyka kulinarna
37. Formy rekreacji wybranych grup społecznych
38. Turystyka przyrodnicza
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39. Stan rozwoju agroturystyki w powiecie/gminie
40. Formy promocji wybranych obiektów atrakcji turystycznych
41. Formy promocji powiatu/gminy jako destynacji turystycznej
42. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie/gminie
43. Miejsce agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
powiatu/gminy
44. Racjonalne planowanie inwentarza w gospodarstwie agroturystycznym
45. Ptaki egzotyczne jako atrakcja agroturystyczna
46. Drób ozdobny – chów i hodowla
47. Egzotyczne rasy owiec i/lub kóz – możliwości poprawy atrakcyjności
gospodarstwa agroturystycznego
48. Rasy owiec objęte hodowlą zachowawczą – wykorzystanie w gospodarstwie
ekologicznym/ agroturystycznym
49. Możliwości wprowadzenia owiec i/lub kóz do parków krajobrazowych lub
narodowych w celu ochrony krajobrazu
50. Projekt kampanii reklamowej promującej produkty owczarskie i/lub
koziarskie (spożywcze, włókiennicze, skóry)
51. Zwierzęta dziko żyjące w gospodarstwie agroturystycznym.
52. Mięso zwierząt dziko żyjących – droga do zwiększenia atrakcyjności
gospodarstwa agroturystycznego.
53. Produkty owcze – droga do zwiększenia atrakcyjności gospodarstwa
agroturystycznego. (może dotyczyć gospodarstwa własnego/rodziców)
54. Produkty kozie – droga do zwiększenia atrakcyjności gospodarstwa
agroturystycznego. (może dotyczyć gospodarstwa własnego/rodziców)
55. Rola rodzimych ras świń w Niemczech w uatrakcyjnianiu oferty
agroturystycznej
56. Mangalica jako przykład wykorzystania rasy rodzimej w agroturystyce

Instytut Zoologii
Zakład Rybactwa
Śródlądowego i
Akwakultury

dr Wojciech Andrzejewski
wojtek@up.poznan.pl
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Instytut Zoologii,
Zakład Hodowli
Owadów Użytkowych
Instytut Zoologii,
Zakład Zoologii

57. Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej wybranych jezior w Wielkopolsce.
58. Analiza aktualnego stanu wybranych typów rybackich jezior Okręgu Poznań
PZW w aspekcie preferencji wędkarskich.
59. Ryby prawnie chronione jako element oferty turystycznej.
60. Raki jako dodatkowy element oferty turystycznej gospodarstwa
agroturystycznego.
61. Koncepcja ścieżki dydaktycznej na terenie stawów rybnych w
Gorzyniu.

dr hab. Monika Fliszkiewicz
monika@flisziewicz.pl

62. "Apiturystyka w Wielkopolsce w aspekcie poznania historii bartnictwa i
pszczelarstwa".

dr Maria Urbańska
urbanska@up.poznan.pl

63. Przyrodnicze projekty edukacyjne
64. Metody wykorzystania wiedzy o gatunkach przyrodniczo cennych w
turystyce
65. Metody popularyzacji wiedzy o gatunkach rzadkich.

Zakład Hodowli Koni
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Katedra Pedagogiki
Wydział EkonomicznoSpołeczny

dr Irena Bekier
bekier@up.poznan.pl

66. Zasady wyboru i eksploatacji koni przeznaczonych do użytkowania
rekreacyjnego
67. Charakterystyka ras i typów koni użytkowanych w ośrodkach rekreacyjnosportowych działających na terenie Wielkopolski
68. Rozwój przemysłu konnego w Wielkopolsce
69. Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych z koniem w tle
70. Potrzeby turystyczne seniorów na przykładzie wybranej miejscowości lub
regionu.
71. Funkcjonowanie gospodarstwa agroturystycznego (wybranego przez
studenta) - problemy, sukcesy i porażki.
72. Potrzeby i oczekiwania klientów agroturystyki w opinii gospodarzy.
73. Zainteresowania turystyczne klientów biur podróży.
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Instytut Architektury,
Urbanistyki i Ochrony
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Gospodarki
Przestrzennej
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Prof. dr hab. Krzysztof
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Poznań, 29.1.2016
Opracowała: dr Magdalena Maćkowiak KTW

74. Turystyczne zagospodarowanie historycznych budynków Wielkopolski

75. Koncepcja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego wybranego obszaru
Natura 2000.
76. Ocena zagrożeń związanych z ruchem turystycznym w wybranej części
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

