
Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1 Prof.UE dr hab.  Ewa Zeman-Miszewska
Marketing terytorialny, trendy we współczesnej turystyce, 

wpływ turystyki na rozwój lokalny i regionalny

1. Dziecko jako uczestnik rynku turystycznego 

2. Rynek piw kraftowych w Polsce a rozwój turystyki piwnej     

3. Fabularne gry terenowe jako produkt turystyki kulturowej     

4. Wpływ terroryzmu na atrakcyjność turystyczną krajów Bliskiego  Wschodu w świetle 

opinii polskich turystów (i / lub biur podróży)      

5. Produkt turystyczny Beskidu Śląskiego  ( koncepcja produktu  markowego) markowego) 

2 Prof. UE dr hab. Katarzyna Żyminkowska

Skuteczne zarządzanie (marketingowe) w podmiotach 

sektora turystyki,modele biznesu w sektorze turystyki, 

tworzenie planów marketingowych dla

podmiotów w sektorze turystyki

1. Podstawy i struktura planu marketingowego w przedsiębiorstwie turystycznym na 

przykładzie ..... (nazwa przedsiębiorstwa)

2. Struktura modelu biznesowego na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego ..............

3. Strategie marketingowe w sektorze turystyki na przykładzie ..............

4. Cele i efekty współpracy w sieci międzyorganizacyjnej w branży usług turystycznych na 

przykładzie ........

5. Innowacje współtworzone z konsumentem w sektorze turystycznym na przykładzie ........

3 Dr hab. Beata Reformat
Zarządzanie i marketing w regionach turystycznych, 

przedsiębiorstwa i organizacje turystyczne, konsumenci 

usług turystycznych

1. Analiza i ocena działalności marketingowej hoteli biznesowych, np. sieci hotelarskiej X

2. Rozpoznanie roli i znaczenia szlaków turystycznych w Polsce na podstawie badań 

ankietowych

3. Identyfikacja i ocena nowych form turystyki aktywnej  w oparciu o badania sondażowe

4. Turystyka poprzemysłowa jako alternatywna forma rozwoju turystyki w regionie śląskim

 5. Rozwój enoturystyki w Polsce na podstawie badań bezpośrednich

4 Dr Aleksandra Grabowska-Powaga
Samorządy terytorialne rynki lokalne i regionalne, 

gospodarka turystyczna, kapitał społeczny 

społeczna gospodarka rynkowa, ekonomia instytucjonalna

1. Atrakcyjność turystyczna gminy X

2. Stan i możliwości rozwoju gospodarki turystycznej w gminie X

3. Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu gospodarki  turystycznej na 

przykładzie gminy X

4. Wpływ gospodarki turystycznej na rozwój lokalny w gminie X

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

6. Wpływ kapitału społecznego na rozwój gminy/ regionu X

7. Kapitał społeczny jako czynnik wpływający na konkurencyjność gminy/ regionu X

8. Rola turystyki eventowej w wybranych destynacjach turystycznych

9. Wpływ turystyki kulinarnej na rozwój lokalnej bazy gastronomocznej

kierunek: GOSPODARKA TURYSTYCZNA 


