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To jest SEMINARIUM DLA TYCH, 
którzy, 

podobnie jak my…



kochają podróże! 



Ale dla których TURYSTYKA TO NIE TYLKO PASJA, 
ale także…



ważny sektor gospodarki



impuls 
zmian 

społecznych 
i spotkanie 

kultur



zagrożenie dla środowiska przyrodniczego



a także czynnik 
zmieniający przestrzeń 
dookoła nas! 
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Może Cię zainteresuje, że…

• Jesteśmy Zespołem z różnym wykształceniem: 
od geografii fizycznej, przez geografię społeczno-ekonomiczną i 
gospodarkę przestrzenną, po… absolwenta naszej specjalizacji 

• Aktywnie angażujemy się w badania naukowe i projekty badawcze 

• Prowadzimy badania w różnych częściach Polski (ostatnio 
Warszawa, Mazury, Pomorze, Podlasie) i świata (ostatnio Czechy, 
Kolumbia, Namibia i Rwanda)

• Mówimy płynnie po angielsku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku i 
czesku (jeśli mówicie w tych językach – podpowiemy jak znaleźć 
fachową literaturę)

• Mamy nieustanne, ożywione i owocne kontakty z branżą 
turystyczną 
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Proponowana tematyka prac licencjackich :

1. TURYSTYKA: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZAGADNIENIA: 

̶ turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego

̶ przekształcenia miast i regionów pod wpływem turystyki

̶ od turystyki masowej po turystofobię: „overtourism”, airbnb, 
lowcosty, itp.

̶ wpływ COVID-19 na turystykę na świecie 



2. REKREACJA NA TERENACH ZIELONYCH W MIEŚCIE 
I OKOLICY

ZAGADNIENIA:

̶ relacje między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym, jakie 
zachodzą w dużych miastach i na terenach podmiejskich

̶ funkcja rekreacyjna terenów zielonych w miastach 

Projekt NCN: Przestrzenne zróżnicowanie przepływu kulturowych usług ekosystemowych w 

dużym mieście. Ile przyrody w kontakcie z przyrodą? (kierownik: dr hab. Sylwia Kulczyk)

Praga Paryż  Warszawa

Proponowana tematyka prac licencjackich:



3. GASTRONOMIA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 

ZAGADNIENIA:

̶ lokalizacja obiektów gastronomicznych w mieście i zmiany

̶ najnowsze trendy

Proponowana tematyka prac licencjackich:



Zapraszamy na pokład! 

dr MARTA DEREK

Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji
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"Gdzie moje podróże? Gdzie moje marzenia? COVID to choroba, która wszystko 
zmienia / Ja kończę już rapować, wyłączcie świrusa, strefa będzie wolna od 
koronawirusa / Trzeba wierzyć w życie poza wirusowe". 
Tomasz Knapik z #hot16challenge2


