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Proponowana problematyka prac magisterskich na kierunku 

turystyka i rekreacja: 
1. Działania z zakresu promocji turystyki w wybranych regionach województwa 

małopolskiego. 
2. Koncepcje kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w Polsce i innych 

krajach. 
3. Kreowanie oferty turystycznej dla potrzeb systemu edukacji. 
4. Modele kariery zawodowej specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji. 
5. Oczekiwania studentów turystyki i rekreacji wobec rynku pracy/Plany 

edukacyjno-zawodowe studentów kierunku turystyka i rekreacja. 
6. Predyspozycje zawodowe do pracy w branży turystycznej. 
7. Problemy i wyzwania rynku pracy w turystyce. 
8. Rola praktyk zawodowych w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy w 

branży turystycznej. 
9. Uwarunkowania rynku pracy w branży turystycznej w wybranych krajach 
10. "Srebrna" turystyka. 
11. Strategie promocji województwa małopolskiego w zakresie turystyki i 

rekreacji. 
12. Turystyka szkolna 
13. Turystyka a rozwój Małopolski. 
14. Wizerunki turystycznie wybranych miast. 
15. Walory turystyczne Małopolski. 
16. Zajęcia terenowe na studiach z zakresu turystyki. 

oraz inne tematy zaproponowane przez Studentów i powiązane z naukowymi 
zainteresowaniami D. Piróg  
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