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Proponowana problematyka prac magisterskich na kierunku 

turystyka i rekreacja: 
1. Propozycja geoparku  na wybranym obszarze (praca powinna zawierać opis 

geostanowisk, opracowanie tablicy informacyjnej geostanowisk, opracowanie ścieżek 

geoturystycznych, opis panoram w punktach widokowych i in. a także określenie 

atrakcyjności geostanowisk w oparciu o metody waloryzacji obiektów 

geoturystycznych) 

2. Zastosowanie kamienia naturalnego w budynkach lub przestrzeni architektonicznej 

(opracowanie tablic informacyjnych dla poszczególnych obiektów zawierających opis 

skał, opis architektoniczny i historię obiektów, wytyczenie miejskiej ścieżki 

geoturystycznej, metody waloryzacji obiektów pod względem atrakcyjności)   

3. Opracowanie kolekcji minerałów lub skał charakterystycznych dla danej 

miejscowości jako przykład wzbogacenia o elementy przyrody nieożywionej oferty 

edukacyjnej i promocji danego regionu, która jako kolekcja stała może być 

prezentowana w centrach obsługi ruchu turystycznego, w muzach regionalnych, w 

urzędach, w szkołach, w parkach lub w miejscach biwakowych  
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