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Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1 Dr hab. Agata Małysa-Kaleta

zachowania podmiotów rynkowych na rynku 

usług turystycznych,

międzynarodowe porównania konsumpcji 

turystycznej,

jakość usług turystycznych.

1. Zachowania konsumentów (wybrane aspekty) na rynku usług turystycznych w oparciu o 

badanie bezpośrednie.

2. Konsumpcja turystyczna wybranych grup konsumentów (np. studentów, ludzi starszych 

itd.) na tle ogólnych trendów rozwoju  turystyki.

3. Uwarunkowania (ekonomiczne i pozaekonomiczne) rozwoju turystyki na przykładzie 

wybranych krajów.

4. Porównania międzynarodowe konsumpcji turystycznej i zachowań konsumentów na rynku 

usług turystycznych w oparciu o źródła wtórne lub pierwotne.

5. Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych w warunkach światowego kryzysu 

gospodarczego (takŜe innych nowych uwarunkowań istotnych z punktu widzenia rozwoju 

współczesnej turystyki) w świetle badań bezpośrednich.

6. Lojalność klientów i jej determinanty na rynku usług turystycznych (na wybranych 

przykładach podmiotów rynkowych bądź usług) w oparciu o badania bezpośrednie.

7. Obsługa klienta i jakość usług (hotelarskich, gastronomicznych, biur podróŜy itp.) w opinii 

konsumentów na wybranym przykładzie.

2 Dr hab. Zygmunt Kruczek

geografia ekonomiczna  turystyki, kształtowanie 

produktów turystycznych, systemy informacji 

turystycznej,

turystyka kulturowa.

1. Funkcjonowanie  systemów informacji turystycznej w regionach (na przykładzie regionu x).

2. Uwarunkowania naturalne i społeczno-gospodarcze planowania produktu turystycznego 

regionu .

3. Produkty turystyki kulturowej i ich promocja (na przykładzie wybranych regionów 

turystycznych).

3 Dr Aleksandra Grabowska

samorząd terytorialny,

rynki lokalne i regionalne,

gospodarka turystyczna,

kapitał społeczny,

społeczna gospodarka rynkowa.

1. Wykorzystanie urządzeń mobulnych w turystyce.

2. Nowe formy turystyki poznawczej na przykładzie Questing i Geocaching.

3. Atrakcyjność turystyczna gminy X.

4. Stan i moŜliwości rozwoju moŜliwości gospodarki turystycznej w gminie.

5. Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu gospodarki turystycznej na przykładzie 

gminy X.

6. Wpływ gospodarki turystycznej na rozówj lokalny w gminie X.

7. Ekonomiczne aspekty gospodarki turystycznej w gminie/regionie/kraju X.

8. Wpływ kapitału społecznego na rózwój gminy/regionu X

9. Kapitał społeczny jako czynnik wpływający na konkurencyjność gminy/regionu X.
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4 Dr Justyna Maciąg

Zarządzanie jakością w organizacjach 

turystycznych, zarządzanie jakością usług w 

regionie turystycznym, zarządzanie jakością 

kształcenia.

1. Metody i narzędzia zarządzania jakością produktu turystycznego na przykładzie wybranych 

organizacji .

2. Ocena jakości produktów  turystycznych na przykładzie wybranych organizacji.  

3. Kształtowanie jakości zintegrowanego produktu turystycznego na przykładzie wybranych 

regionów  w województwie śląskim.

4. Zarządzanie środowiskowe i bezpieczeństwem Ŝywności  w branŜy turystycznej na 

przykładzie wybranych organizacji .

5. Jakość kształcenia kadr na potrzeby branŜy turystycznej.

5 Dr Katarzyna Rupik

skuteczne zarządzanie (marketingowe) w 

podmiotach sektora turystyki,

modele biznesu w sektorze turystyki, tworzenie 

planów marketingowych dla

podmiotów w sektorze turystyki.

1. Modele biznesu w sektorze organizatorów i pośredników turystycznych /

usług hotelarskich / gastronomicznych.

2. Współpraca sieciowa podmiotów branŜy turystycznej na przykładzie ...

3.Struktury organizacyjne w sektorze organizatorów i pośredników

turystycznych / usług hotelarskich / gastronomicznych.

4. Metody badania jakości usług w sektorze organizatorów i pośredników

turystycznych / usług hotelarskich / gastronomicznych.

5. Podstawy i struktura planu marketingowego organizatora i pośrednika

turystycznego / przedsiębiorstwa hotelarskiego / przedsiębiorstwa

gastronomicznego.

6. Podstawy i struktura planu marketingowego przedsiębiorstwa sektora

turystyki kulturowej na przykładzie ...


