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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 Janusz Majewski
janusz.majewski@op.pl

dr Magdalena Maćkowiak
mackowiak_magda@wp.pl

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

dr inż. Jarosław Uglis
uglis@up.poznan.pl

16. Wykorzystanie nietypowych obiektów i miejsc dla potrzeb rozwoju turystyki
(np. opuszczone budynki, stacje kolejowe, budownictwo przemysłowe,
cmentarze)
17. Koncepcje wzbogacania funkcjonujących produktów turystycznych (np.
Wielka Pętla Wielkopolski)
18. Nowoczesne techniki i technologie w turystyce
19. Specjalistyczne formy turystyki i produkty niszowe
20. Koncepcje tematycznych szlaków turystycznych
21. Koncepcje produktów turystycznych dla obiektów i obszarów
22. Promocja obiektów i obszarów turystycznych
23. Strategia interpretacji dziedzictwa w turystyce
24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej
25. Inwentaryzacja krajoznawcza miasta/gminy
26. Atrakcyjność turystyczna wybranego regionu
27. Projekt szlaku/ścieżki turystycznych
28. Aktywność turystyczna wybranych grup społecznych (zwłaszcza seniorów)
29. Turystyka a zdrowie
30. Turystyka eventowa
31. Turystyka kulinarna
32. Formy rekreacji wybranych grup społecznych (zwłaszcza seniorów)
33. Turystyka przyrodnicza
34. Turystyka wolontarystyczna
35. Stan rozwoju agroturystyki w powiecie/gminie
36. Formy promocji wybranych obiektów atrakcji turystycznych
37. Formy promocji powiatu/gminy jako destynacji turystycznej
38. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie/gminie
39. Miejsce agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
powiatu/gminy

dr hab. Sebastian Nowaczewski
sebnow@up.poznan.pl

prof. dr hab. Piotr Ślósarz
pslo@up.poznan.pl

Katedra Hodowli
Zwierząt i Oceny
Surowców

dr hab. Ryszard Steppa
steppa@up.poznan.pl

prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
skrzypek@up.poznan.pl
dr hab. Karolina Szulc
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Instytut Zoologii
Zakład Rybactwa
Śródlądowego i
Akwakultury

dr Wojciech Andrzejewski
wojtek@up.poznan.pl

dr hab. Jan Mazurkiewicz
karp@up.poznan.pl

40. Projekt, budowa i wykorzystanie wolier wewnętrznych i zewnętrznych
41. Bezgrzebieniowce (Ratitae) jako atrakcja agroturystyczna
42. Egzotyczne rasy owiec i/lub kóz – możliwości poprawy atrakcyjności
gospodarstwa agroturystycznego
43. Rasy owiec objęte hodowlą zachowawczą – wykorzystanie w gospodarstwie
ekologicznym/ agroturystycznym
44. Możliwości wprowadzenia owiec i/lub kóz do parków krajobrazowych lub
narodowych w celu ochrony krajobrazu
45. Projekt kampanii reklamowej promującej produkty owczarskie i/lub
koziarskie (spożywcze, włókiennicze, skóry)
46. Ekologiczna uprawa wybranego gatunku/gatunków w gospodarstwie
agroturystycznym
47. Ekologiczny chów wybranego gatunku/gatunków w gospodarstwie
agroturystycznym
48. Pałace i dworki Poznania
49. Zabytkowe kościoły poewangelickie w Poznaniu
50. Najciekawsze ewangelickie obiekty sakralne w Polsce
51. Kościoły pokoju – perły architektury sakralnej
52. Przydomowe przetwórstwo i sprzedaż wieprzowiny jako propozycja
uatrakcyjnienia oferty gospodarstw agroturystycznych
53. Rodzime świnie europejskie – wykorzystanie w turystyce kulinarnej
54. Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej wybranych jezior Wielkopolski
55. Analiza presji wędkarskiej w aspekcie rybackich typów jezior Okręgu
Poznań PZW
56. Raki jako dodatkowy element oferty agroturystycznej
57. Teatr jako destynacja turystyczna
58. Koncepcja ścieżki dydaktycznej na terenie stawów rybnych w
Gorzyniu.

Instytut Zoologii,
Zakład Hodowli
Owadów Użytkowych

dr hab. Monika Fliszkiewicz
monika@flisziewicz.pl

59. Historia pszczelarstwa w Wielkopolsce w oparciu o zbiory muzealne i
skanseny

dr Maria Urbańska
urbanska@up.poznan.pl

60. Przyrodnicze projekty edukacyjne
61. Metody wykorzystania wiedzy o gatunkach przyrodniczo cennych w
turystyce
62. Metody popularyzacji wiedzy o gatunkach rzadkich

Instytut Zoologii,
Zakład Zoologii
dr hab. Janusz Kloskowski
januszkl@up.poznan.pl

Zakład Hodowli Koni

dr Alicja Borowska
aborek@up.poznan.pl

63. Waloryzacja faunistyczna zbiorników wodnych pod kątem ich atrakcyjności
turystycznej
64. Media społecznościowe a typowanie obszarów chronionych
65. Usługi ekosystemowe wód użytkowanych przez człowieka
66. Awifauna wybranych obszarów a ich atrakcyjność turystyczna
67. Charakterystyka koni użytkowanych w różnych formach turystyki konnej
68. Przygotowanie i szkolenie koni do różnych form turystyki konnej
69. Rozwój szlaków konnych w Polsce / poszczególnych województwach
70. Rola konia w wychowaniu do rekreacji ruchowej / aktywności fizycznej
71. Programy rozwoju osobistego z udziałem koni
Potrzeby turystyczne seniorów na przykładzie wybranej miejscowości lub
regionu
73. Funkcjonowanie gospodarstwa agroturystycznego (wybranego przez
studenta) – problemy, sukcesy i porażki
74. Potrzeby i oczekiwania klientów agroturystyki w opinii gospodarzy
75. Zainteresowania turystyczne klientów biur podróży
76. Ocena walorów widokowych wybranego szlaku turystycznego
72.

Katedra Pedagogiki
Wydział EkonomicznoSpołeczny
Wydział Inżynierii
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Katedra Ekologii i
Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Krzysztof
Szoszkiewicz
kszoszk@up.poznan.pl

Wydział EkonomicznoSpołeczny
Katedra Zarządzania i
Prawa
Zakład Prawa
Gospodarczego i
Rolnego

Wyższa Szkoła
Hotelarstwa i
Gastronomii w
Poznaniu
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dr Izabela Lipińska
lipinska@up.poznan.pl

dr inż Rafał Kurczewski
rafal.kurczewski@wp.pl

77. Ocena zagrożeń związanych z ruchem turystycznym w wybranej części
Wielkopolskiego Parku Narodowego
Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki
Umowa o podróż
Umowa hotelowa – ujęcia prawne i ekonomiczne
Prawa i obowiązki organizatora turystyki
Rola ubezpieczeń w turystyce
Turysta jako uczestnik ruchu turystycznego
Prawno-ekonomiczne aspekty wykonywania turystyki w Polsce
Prawno-ekonomiczne aspekty wykonywania turystyki w wybranych
regionach świata
86. Bezpieczeństwo turystyki
87. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe wybranych
szlaków turystycznych
88. Turysta jako podmiot szczególnej ochrony prawnej
89. Możliwości rozwoju ekoturystyki/turystyki przyrodniczej/turystyki
zrównoważonej/aktywnych form turystyki na terenie gminy/obszaru
chronionego
90. Ekologizacja hotelarstwa/gospodarstw agroturystycznych na przykładzie ......
91. Turystyka osób niepełnosprawnych na obszarze gminy/miasta/terenu
chronionego
92. Świadomość ekologiczna turystów/organizatorów ruchu
turystycznego/społeczności lokalnej
93. Interpretacja dziedzictwa przyrodniczego w turystyce
94. Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego w prawidłowym
planowaniu i funkcjonowaniu turystyki
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

