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Prace magisterskie i licencjackie  

2019/2020 

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej 

1.  Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia    

1. Prof. AWF dr hab. 

Robert Szeklicki 
 Związki między budową ciała a aktywnością i sprawnością fizyczną dzieci   

i młodzieży 

 Zmiany w rozwoju somatycznym i sprawności fizycznej dzieci                     

w zależności od poziomu aktywności fizycznej 

 Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna osób starszych 

 Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży 

 Rola muzyki/tańca w realizacji celów wychowania fizycznego 

 Postawy dzieci i młodzieży wobec lekcji wychowania fizycznego 

 Aktywność i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w szkołach wiejskich      

i miejskich 

 Porównanie budowy ciała, aktywności i sprawności fizycznej dzieci 

trenujących i nietrenujących 

 Motywy i bariery podejmowania aktywności fizycznej chłopców                          

i dziewcząt 

 Nadwaga i otyłość jako czynniki różnicujące poziom sprawności fizycznej 

dzieci 

 Związki pomiędzy wybranymi zachowaniami zdrowotnymi a masą ciała              

i BMI u dzieci i młodzieży 

 

2. Prof. AWF dr hab. 

Janusz Maciaszek 
 Wpływ treningu funkcjonalnego na sprawność fizyczną  

 Aktywność fizyczna i żywienie tancerzy  

 Wyobrażenia ruchowe w treningu i terapii – trening i znaczenie 

 Wykorzystanie Wiedeńskiego Systemu Testów (testy psychoruchowe)     

w badaniu kierowców, sportowców, pacjentów – wpływ alkoholu, hałasu, 

muzyki na poprawność reakcji 

 Wpływ deprywacji snu na sprawność funkcjonowania człowieka  

 Efekty zdrowotne zajęć pilaste, tai-chi i innych 

 Rola muzyki/tańca w realizacji celów wychowania fizycznego 

 Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i zdrowotne osób starszych  

 Styl życia i żywienie osób w różnym wieku 

 Skutki  diety/diet 

 Porównanie budowy ciała, aktywności i sprawności fizycznej dzieci 

trenujących i nietrenujących 

 Nadwaga i otyłość jako czynniki różnicujące poziom sprawności fizycznej  

 Rodzaje i częstość występowania urazów  

3. Dr hab. Rafał  Poziom aktywności fizycznej a częstość występowania upadków u osób 
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Stemplewski starszych 

 Ocena ryzyka upadków przy użyciu standardowych testów funkcjonalnych 

wśród osób starszych 

 Poziom aktywności fizycznej wśród członków Klubu Seniora  

 Częstość występowania przeciążeń układu ruchu u muzyków 

 Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu bólom kręgosłupa                         

i schorzeniom układu ruchu w opinii nauczycieli szkół podstawowych              

i gimnazjum 

 Wpływ zmęczenia różnych grup mięśniowych na poziom równowagi ciała 

 Poziom jakości życia i samopoczucia u osób uczestniczących w zajęciach 

Uniwersytetu III Wieku 

 Poziom aktywności fizycznej a jakość życia u osób uczestniczących                   

i nieuczestniczących w zajęciach Uniwersytetu III Wieku 

 Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna  dzieci w wieku przedszkolnym 

 Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia kobiet między 40 a 60 rokiem 

życia 

 Upadki oraz poziom aktywności fizycznej u osób uczestniczących oraz 

nieuczestniczących w zajęciach Uniwersytetu III Wieku 

 Poziom jakości życia u kobiet uprawiających fitness  

 

4. Dr hab. Ida 

Laudańska - 

Krzemińska 

 Aktywność fizyczna i inne zachowania zdrowotne kobiet w ciąży 

 Możliwości zastosowania działań fizjoterapeutycznych u kobiet w ciąży 

 Jakość informacji umieszczanych na portalach, blogach i wideoblogach 

związanych ze zdrowiem 

 Wykorzystanie aplikacji na telefon i urządzenia mobilne w promocji 

zdrowia 

 Efekty zdrowotne zajęć Pilates 

 Efekty zdrowotne tańca terapeutycznego 

 Promocja aktywności fizycznej w pracy fizjoterapeuty 

 Związki akceptacji ciała z doświadczeniami w zakresie aktywności 

fizycznej, sprawnością fizyczną i masą ciała (na przykładzie młodzieży lub 

dorosłych) 

 Zachowania i przekonania związane z aktywnością fizyczną wybranych 

grup społecznych 

 Palenie e-papierosów – epidemiologia zjawiska i skutki zdrowotne 

 Realizacja działań profilaktycznych na przykładzie młodych (starszych) 

kobiet i mężczyzn 

 Przyczyny zwolnień z wychowania fizycznego – charakterystyka zjawiska    

i sposoby zaradcze 

 Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu 

prozdrowotnego stylu życia dzieci i młodzieży 

 Zażywanie substancji psychoaktywnych oraz wiedza na ich temat wśród 

studentów wybranych kierunków (lub innych grup społecznych) 
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2. Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

1. Prof. AWF dr hab. 

Michał Bronikowski 

 

 Jakość wychowania fizycznego (obecnie i zmiany na przestrzeni 

lat) 

 Realizacja podstawy programowej wychowania fizycznego w 

szkole 

 Intensywność zajęć wychowania fizycznego a uwarunkowania 

stanu zdrowia 

 Porównywanie systemów wychowania fizycznego w różnych 

krajach 

 Nauczyciel wychowania fizycznego – jego kompetencje, 

potrzeby, możliwości zawodowe 

 Współpraca nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – 

trener 

 Analiza efektywności różnych metod i sposobów organizacji zajęć 

wychowania fizycznego 

 Konfliktowość na lekcjach wychowania fizycznego, rozgrywkach 

sportowych 

 Stopień dojrzałości społeczno-moralnej, a lekcje wychowania 

fizycznego i sportu 

 Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie 

 

2. Dr Agata Korcz 

 

 Funkcjonowanie ucznia uzdolnionego ruchowo w środowisku 

szkolnym  

i pozaszkolnym 

 Gimnastyka korekcyjna w szkolnej kulturze fizycznej 

 Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną 

 Kreowanie pozytywnego zachowania wśród uczniów poprzez 

uczestnictwo w lekcji wychowania fizycznego 

 Kształcenie ustawiczne wśród nauczycieli wychowania 

fizycznego 

 Potencjał mediów społecznościowych w edukacji fizycznej i 

zdrowotnej 

 Przygotowanie młodzieży ze szkół branżowych do uczestnictwa w 

kulturze fizycznej 

 Realizacja wybranych treści nowej podstawy programowej 

wychowania fizycznego przez nauczycieli 

 Relacje z rówieśnikami, postrzeganie szkoły (obciążenie pracą 

szkolną, osiągnięcia szkolne, wsparcie ze strony nauczycieli) oraz 

zasoby wewnętrzne wzmacniające zdrowie (np.  kompetencje 

zdrowotne, własna skuteczność, orientacja na cel)  

 Rola i wpływ mediów społecznościowych oraz Internetu na 

postawy pro-sportowe  

i pro-zdrowotne dzieci,  młodzieży, studentów 

 Styl życia, aktywność fizyczna i sprawność fizyczna uczniów w 

różnym wieku szkolnym 

 Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego 
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 Współczesne problemy wychowania fizycznego 

 Wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji fizycznej 

 

3. Dr n. med. Jana 

Krzysztoszek 

 

 badanie aktywności fizycznej i zachowań profilaktycznych wśród 

nauczycieli wf, pracowników służby zdrowia 

 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych (identyfikacja i analiza czynników ryzyka, 

obciążenie finansowe, analiza zależności) 

 badanie aktywności fizycznej polskich dzieci w odniesieniu do 

wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących 

wymiaru prozdrowotnej aktywności fizycznej 

 profilaktyka otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym (analiza 

realizowanych programów profilaktycznych przez instytucje 

państwowe i szkoły z próbą oceny ich skuteczności) 

 

3.  Zakład Pedagogiki 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

1.  

Dr B. Nowak 

1. Motywy wyboru uprawianej dyscypliny sportu przez dzieci / młodzież. 
2. Autorytet trenera/ nauczyciela. 
3. Walory wychowawcze wybranej dyscypliny sportu. 
4. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez różne grupy 

wiekowe 
5. Klub sportowy jako środowisko wychowawcze 

 

2. Dr Robert Florkowski 

 

1. Paradygmat relacyjno-komunikacyjny Carla Ransoma Rogersa i jego 

zastosowania.  

2. Psychopatologia osobowości i jej konsekwencje w komunikacji 

międzyludzkiej. 

3. Psychospołeczne konteksty naturystyki. 

4. Imponderabilia kontroli społecznej. 

 

4.  Zakład Psychologii 

Lp. Promotor Problematyka badawcza  

1. prof. AWF dr hab. 

Maciej Tomczak 

 

Psychologiczne uwarunkowania efektywności działania sportowego. 

Radzenie sobie ze stresem w sporcie. Konstrukcja i walidacja 

kwestionariuszy wykorzystywanych w aktywności fizycznej 

 

2. dr Małgorzata Walczak 

 

Uwarunkowania poczucia jakości życia, radzenia sobie ze stresem, 

 zachowań żywieniowych, aktywności fizycznej, w poszukiwaniu 

możliwości optymalnego, holistycznego sposobu oddziaływania 

pomocowego w obliczu wyzwań współczesnego środowiska szkolnego, 

zawodowego, rodzinnego, sportowego. Przebieg procesów 
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motywacyjnych w oparciu o proces samodeterminacji i motywacji 

wewnętrznej. Poszukiwanie związków miedzy stylem życia a podatnością 

na schorzenia takie jak m.in. depresja, autyzm, ADHD oraz 

dolegliwościami takimi jak przewlekłe zmęczenie, niedobory 

koncentracji, niska odporność, problemy ze snem. 

 

3. dr Łukasz Bojkowski Związek wybranych cech psychicznych (stylów i strategii radzenia sobie 

ze stresem, cech osobowości i temperamentu, wymiarów tożsamości 

płciowej, motywacji, orientacji celowej, samooceny, tendencji 

agresywnych) ze skutecznością działania sportowego. Trening personalny 

i procesy komunikacji interpersonalnej (ekspresja interpersonalna, 

komunikacja niewerbalna, umiejętność zadawania pytań, aktywnego 

słuchania i udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych). 

Wykorzystania wiedzy i narzędzi z zakresu psychologii wspierania 

rozwoju w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, trenera 

sportowego i fizjoterapeuty. 

 

 

5. Zakład Historii, Filozofii i Socjologii 
 

Lp. Promotor Tematyka prac licencjackich i magisterskich 

 
1. Prof. AWF dr 

hab. Maciej 

Łuczak 

 

 Kultura fizyczna w dziejopisarstwie starożytnym i staropolskim 

 Turystyka w dziejopisarstwie starożytnym 

 Zainteresowania turystyczne Polaków w różnych okresach  

historycznych 

 Rozwój ośrodków lecznictwa rehabilitacyjno-ruchowego w Polsce 

 Wychowanie fizyczne w szkolnictwie średnim w Wielkopolsce w l. 

1918-1939 

 Historia dyscyplin sportowych 

 Działalność wybranych klubów sportowych 

 Biografie wybitnych sportowców 

 Monografie czasopism sportowych 

 Prasa jako źródło do dziejów kultury fizycznej 

 

 

6.  Zakład Teorii Sportu 

Lp. Promotor Problematyka badawcza  

1. prof. AWF dr hab. Jan Konarski - Charakterystyka zawodnika, walki sportowej i treningu na 

różnych poziomach zaawansowania sportowego- w wybranych 

dyscyplinach sportu. (uwzględnia się aspekt motoryczny, 

somatyczny, kinematyczny, energetyczny….) 
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2. dr Krzysztof Karpowicz - Zdolności motoryczne i budowa ciała w rodzajach działalności 

wymagających podwyższonej (specyficznej) sprawności 

fizycznej. 

 

 

- Środowiskowe uwarunkowania rozwoju motorycznego  
i somatycznego dzieci w aspekcie miejsca ich zamieszkania (wieś-
miasto) 

- Wpływ obciążeń wysiłkowych (treningowych, meczowych, 

startowych) na zmiany parametrów przygotowania motorycznego 

(w wybranych dyscyplinach sportu) oraz ryzyko występowania 

urazów. 

- Wspomaganie procesu treningowo-startowego na wybranych 

etapach szkolenia.  

3. dr Jarosław Janowski 

 
7.   Zakład Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

 Prof. nadzw. dr hab. 

Andrzej Wieczorek 

 

1. Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny na różnych etapach ontogenezy  

2. Wpływ stymulowanej aktywności fizycznej na zmiany funkcjonalne i 

morfologiczne dzieci i młodzieży. 

3. Sport osób niepełnosprawnych w wymiarze wyczynowym i piłka 

siatkowa dla osób grających na siedząco, ampfutball. 

4. Uwarunkowania  wyniku sportowego w sporcie osób 

niepełnosprawnych. 

5. Analiza urazów, kontuzji i zespołów przeciążeniowych u zawodników 

gier sportowych. 

6. Identyfikacja talentu sportowego w grach sportowych. 

7. Działalność organizacyjna i sportowa klubów i stowarzyszeń 

sportowych. 

  

Dr Łukasz Jadczak 
1. Związek sprawności motorycznej z techniką i skutecznością gry 

w zespołowych grach sportowych.  

2. Wpływ ukierunkowanego treningu techniczno-motorycznego na 

jakość i tempo kształtowania nawyków w grach zespołowych.  

3. Wieloaspektowa analiza walki sportowej w grach zespołowych.  

4. Uwarunkowania skuteczności gry w sporcie.  

5. Ocena i interpretacja zmian w przepisach, metodach i środkach 

treningowych oraz koncepcjach taktyki w grach zespołowych. 

6. Sport osób niepełnosprawnych – uwarunkowania i analiza gry.  

 Dr Małgorzata Anioł 1. Struktura i organizacja rozgrywek piłki siatkowej na różnych 

poziomach. 

2. Analiza sprawności ogólnej i specjalnej dzieci w wieku szkolnym. 

3. Analiza sprawności ogólnej i specjalnej dzieci uprawiających piłkę 

siatkową. 

4. Kontuzje i zapobieganie im w treningu siatkarskim. 

5. Trening siatkarski – jego składowa na przykładzie zespołu piłki 
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siatkowej. 

 Dr Robert Śliwowski 1. Analiza sprawności fizycznej i wydolności piłkarzy nożnych na różnych 

poziomach szkolenia piłkarskiego. 

2. Analiza walki meczowej w piłce nożnej. 

3. Analiza obciążeń treningowych w piłce nożnej. 

4. Urazy, kontuzje, diagnostyka, postępowanie prewencyjne w treningu 

piłki nożnej. 

5. Metodyka nauczania piłki nożnej. 

6. Współczesne tendencje rozwojowe w treningu piłki nożnej. 

 Dr Paweł Kalinowski 1. Skuteczność gry w piłkę nożną  

2. Struktura rzeczowa i czasowa treningu w piłce nożnej 

3. Psychospołeczne uwarunkowania piłkarzy nożnych 

4.Prace związane z różnymi odmianami piłki nożnej  

 Dr Małgorzata 

Karpowicz 

1. Prace dotyczące rozwoju i sprawności fizycznej – kontrola poziomu, 

analiza uwarunkowań, porównywanie, ocena - u różnych grup: 

- dzieci i młodzież w różnym wieku; 

- uczniowie różnych szkół, klas o różnych profilach; 

- zawodnicy różnych dyscyplin sportu na różnych poziomach szkolenia 

sportowego. 

2. Prace o charakterze historycznym, przekrojowym, dotyczące 

działalności klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, imprez 

sportowych itp. 

3. Prace związane z analizą statystyczną obserwacji meczowych w 

koszykówce. 

4. Prace dotyczące różnych odmian koszykówki i form aktywności z 

elementami koszykówki. 

5. Prace z zakresu występowania urazów sportowych w koszykówce 

oraz postępowania profilaktycznego i leczniczego. 

 Dr Jacek Jóźwiak 1. Analiza skuteczności i efektywności działań w grach Sportowych ze 

szczególnym uwzględnieniem koszykówki. 

2. Zmiany treści walki sportowej w ujęciu długoterminowym w grach 

sportowych ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki. 

3. Kontrola poziomu sprawności motorycznej i rozwoju fizycznego, 

analiza zmian. 

4. Środki odnowy biologicznej, ich stosowanie i zakres w klubach 

sportowych. 

 Dr Jacek Adrian 1.  Analiza i ocena sprawności ogólnej oraz specjalnej w grach 
zespołowych. 

2.     Analiza obciążeń treningowych w hokeju na trawie. 
3.     Analiza urazów, kontuzji występujących w grach zespołowych. 
4.     Statystyczna analiza działań techniczno-taktycznych w grach 

zespołowych. 
5.     Analiza kinematyczna w hokeju na trawie. 
6.     Analiza zmian cech somatycznych w przebiegu procesu 

treningowego 
7.     Żywienie oraz suplementacja sportowców ze szczególnym 

uwzględnieniem zawodników hokeja na trawie. 
 Dr Michał Pietrzak 1. Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny dzieci i młodzieży uprawiających 
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piłkę ręczną. 

2. Analiza walki meczowej w piłce ręcznej. 

3. Prace dotyczące różnych odmian piłki ręcznej. 

4. Metodyka nauczania piłki ręcznej. 

5. Kontrola poziomu sprawności motorycznej i ocena stanu umiejętności 

technicznych w piłce ręcznej. 

 

8.  Zakład Biomechaniki 

Lp. Promotor Problematyka badawcza 

 

1 

 

 

prof. AWF dr hab. 

Małgorzata B. Ogurkowska 

 

 

Tematyka wiodąca prowadzonych badań dotyczy następujących  zagadnień: 

• monitorowanie parametrów kinematycznych i elektromiograficznych 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas  ruchu  u wybranych grup 
zawodników; 

• badanie zmian przeciążeniowych narządu ruchu pracowników zakładów 
przemysłowych - patobiomechanizm, profilaktyka, ergonomia 
stanowiska pracy; 

• badanie zależności pomiędzy energią mechaniczną  a energią cieplną 
tkanki mięśniowej podczas długotrwałego wysiłku; 

• ocena  funkcjonalna dowolnego odcinka kręgosłupa; 
• wpływ wysiłku fizycznego na parametry biomechaniczne oraz wskaźniki 

metabolizmu tkanki kostnej i mięśniowej u osób zdrowych o różnym 
poziomie aktywności fizycznej oraz w wybranych jednostkach 
chorobowych; 

• wyznaczenie parametrów geometrycznych, radiologicznych i  
wytrzymałościowych tkanki kostnej odcinka lędźwiowo - krzyżowego 
kręgosłupa u zawodników wyczynowo uprawiających wybrane 
dyscypliny  sportu;  

• monitorowanie potencjału motorycznego zawodników wybranych 
dyscyplin sportu w rocznym cyklu szkoleniowym: kontekst urazowości i 
profilaktyki oraz aplikacji; 

• biomechaniczna ocena terapii wg metody McKenziego u osób z 
dyskopatią lędźwiową; 

• ocena przeciążeń narządu ruchu wśród zawodowych tancerzy; 
• obciążenia dynamiczne i ich wpływ na parametry kinematyczne w 

wybranych strukturach ruchowych związanych z codzienną aktywnością 
człowieka.  

 

2 

 

 

dr Jarosław Kabaciński 

 

• Badania siły mięśniowej kończyny górnej, kończyny dolnej i tułowia w 

warunkach statycznych.  

• Izokinetyczna ocena momentów siły mięśni obsługujących staw 

kolanowy. 

• Biomechaniczna ocena mocy mechanicznej kończyn dolnych i 

skoczności w wyskokach pionowych.  

• Biomechaniczna ocena stabilności posturalnej statycznej i dynamicznej.  

• Badania rozkładu obciążeń pod stopami człowieka.  

• Badania sił reakcji podłoża dla różnych form lokomocji człowieka. 

 

3 

 

 

dr Michał Murawa 

 

• Ocena i charakterystyka wybranych biomechanicznych parametrów 

zawodników uprawiających sporty zespołowe.  

• Ocena i charakterystyka wybranych biomechanicznych parametrów 

zawodników uprawiających sporty siłowo-wytrzymałościowe.  

• Ocena i charakterystyka wybranych biomechanicznych parametrów 

zawodników uprawiających sporty indywidualne.  

• Biomechaniczna analiza wybranych ćwiczeń stosowanych w treningu 

przygotowania motorycznego.  
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• Biomechaniczna ocena procesu rehabilitacji w wybranych przypadkach 

klinicznych.  

• Ocena funkcjonalna, somatyczna oraz charakterystyka urazów 

zawodników uprawiających sporty zespołowe.  

• Ocena funkcjonalna, somatyczna oraz charakterystyka urazów 

zawodników uprawiających sporty siłowo-wytrzymałościowe.  

• Ocena funkcjonalna, somatyczna oraz charakterystyka urazów 

zawodników uprawiających sporty indywidualne 

 

4 

 

 

dr Joanna Gorwa 

 

• Charakterystyki przebiegu sił reakcji podłoża podczas lądowań w 

podstawowych elementach wybranego stylu tańca (do wyboru: 

klasycznego, współczesnego, ludowego, hip-hop, jazz, towarzyskiego).  

• Poziom mocy rozwijanej przez zespoły mięśniowe tancerzy podczas 

wyskoku dosiężnego oraz określenie „skoczności” 

 

9.   Zakład Sportów i Edukacji Obronnej 
Lp. Promotor Problematyka badawcza 

1. 
Prof. AWF dr hab. inż. 

Marek Sokołowski 

1. Określenie charakterystyki osób pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych uprawiających sporty ekstremalne oraz 

motywów ich podejmowania. Opisanie znaczenia aktywności 

fizycznej na zdrowie. 

2. Analiza sportów i systemów walki. Filozofia, założenia 

treningowe, motywy podejmowania aktywności fizycznej na 

przykładzie wybranych sportów walki. 

3. Analiza sprawności fizycznej osób w różnym wieku ( wg. 

kategorii wiekowej) trenujących i nietrenujących, na podstawie 

testów oceniających sprawność wszechstronną i specjalną. 

Charakterystyka sprawności fizycznej oraz wpływ wybranego 

treningu na poziom zdolności motorycznych. 

4. Ocena sprawności fizycznej służb mundurowych i 

funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych oraz charakterystyka 

aktywności fizycznej w czasie wolnym. 

5. Samoocena badanych dotycząca aktywności fizycznej w czasie 

wolnym – dzieci, młodzieży, studentów, osób starszych oraz 

osób uprawiających różne sporty. Ocena budżetu czasu 

wolnego oraz charakterystyka form aktywności fizycznej w 

zależności od pory roku oraz dni tygodnia.  

6. Samoocena respondentów na temat stylu życia, korzyści 

płynących z podejmowania systematycznej aktywności 

fizycznej w różnym wieku na podstawie ontogenezy człowieka. 

7. Charakterystyka treningu zdrowotnego jako nowoczesnych 

form całożyciowej aktywności fizycznej. Znaczenie aktywności 

fizycznej dla zdrowia. Zdrowotne efekty systematycznej 

aktywności, zalecany poziom aktywności fizycznej. 

 

10. Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

 

1. 

 

Prof. dr hab.  

Stanisław Kowalik 

 

1/ Postawy osób niepełnosprawnych wobec rehabilitacji i ich 
uwarunkowania. 
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2/ Jakość życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

 

2. 

 

Prof. dr hab.  

Tomasz Tasiemski 

 

 

Wybrane aspekty rehabilitacji psychospołecznej i aktywności 
fizycznej/sportowej osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.  

 

3. 

 

Dr hab. Maciej Wilski 

 

Psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z bólem, chorobą i 
niepełnosprawnością oraz ich wpływ na efektywność leczenia i 
rehabilitacji.  

 

4. 

 

Dr Magdalena Koper 

 

1/ Środowiskowe i podmiotowe uwarunkowania podejmowania 
aktywności sportowej przez osoby niepełnosprawne (ON) ze 
schorzeniami narządu ruchu. 

 

2/ Motywacja do uprawiania sportu u ON. 

 

3/ Obraz własnego ciała u ON.  

 

4/ Metody wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami.  

 

5. 

 

Dr Anna Nadolska 

 

Środowiskowe i psychologiczne aspekty rehabilitacji i aktywności 
sportowej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

  
 

 

 

11. Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego 

 
  

Promotorzy 
 

 
Problematyka badawcza 

1. prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy  
‒ prace magisterskie i licencjackie  
  

 
Trening, aktywność ruchowa, wysiłek fizyczny osób w 
różnym wieku (dzieci, dorośli, zawodnicy masters) i 
na różnym poziomie zaawansowania (rekreacja, 
amatorstwo, sport wyczynowy) w aspektach: 
fizjologicznym, biochemicznym, biomechanicznym, 
motorycznym i metodyczno-szkoleniowym. Tematyka 

2. prof. AWF dr hab. Jacek Zieliński 
‒ prace magisterskie i licencjackie 
 

3. dr Monika Ciekot  
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‒ prace licencjackie 
 

związana z praktyką sportu, wychowania fizycznego, 
rekreacji ruchowej i aktywności zdrowotnej. 

4. dr Barbara Pospieszna  
‒ prace licencjackie 
 

 

    Zapraszamy do współpracy ciekawe wiedzy, ambitne osoby o zamiłowaniach zgodnych z 

profilem badań naukowych Zakładu i kierunku studiów. Preferujemy prace oparte na badaniach 

empirycznych, wykonanych przez studentów samodzielnie lub w naszym zespole. Dysponujemy 

laboratorium z nowoczesną aparaturą pomiarową. Dajemy szansę obserwacji i analizy efektów 

treningowych w różnych obszarach. 

    Od magistrantów i licencjatów oczekujemy: (1) znajomości języka angielskiego (pozyskiwanie 

informacji z artykułów naukowych), (2) umiejętności wyszukiwania źródeł literaturowych w 

naukowych bazach danych, (3) obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program 

graficzny), (4) znajomości podstaw statystyki, (5) samodzielności i operatywności oraz (6) 

cierpliwości i pracowitości. 

 

Zapisy: 

 studenci kierunku Wychowanie Fizyczne, Sport, Taniec w kulturze fizycznej, Fizjoterapia, 

Dietetyka, Neurobiologia ‒ do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 studenci kierunku Turystyka i Rekreacja – do dnia 15 stycznia 2020 r. 

Kontakt: 

Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego 

pokój,. 429, Budynek Dydaktyczny, tel. 83 55 270, e-mail: la@awf.poznan.pl 

 

 

12.  Zakład Antropologii i Biometrii 
Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński 

 

prof. AWF dr hab. Anna Demuth 

 

prof. AWF dr hab. Urszula Czerniak 

Uwarunkowania aktywności fizycznej osób na różnym 

etapie ontogenezy;  

Dojrzałość biologiczna, rozwój i sprawność fizyczna 

dzieci i młodzieży; Wpływ czynników biologicznych na 

tempo dojrzewania dziewcząt i chłopców;  

Ocena zróżnicowania morfologicznego i funkcjonalnego 

osób o zwiększonej lub obniżonej aktywności fizycznej 

(np. dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, pacjenci); 

Wpływ aktywności fizycznej na właściwości 

morfofunkcjonalne i poczucie jakości życia kobiet i 

mężczyzn; 

Zróżnicowanie morfologiczne i funkcjonalne zawodników 

uprawiających różne dyscypliny sportu; 

Antrometryczna ocena stanu odżywienia dzieci i 

młodzieży, osób dorosłych, pacjentów bądź sportowców; 

Ocena stanu i sposobu odżywienia dzieci i młodzieży, 

osób dorosłych, pacjentów bądź sportowców 
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13. Zakład Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

1. 

prof. AWF dr hab. 

Adam Kantanista 

 

 aktywność fizyczna, sprawność fizyczna, niedowaga, nadwaga, 

postrzeganie własnego ciała: poziom lub ich związki wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 postawy dzieci i młodzieży wobec lekcji wychowania fizycznego, 

uwarunkowania procesu wychowania fizycznego 

 uzależnienie od podejmowania aktywności fizycznej (sportowej) a 

postrzeganie własnego ciała w różnych grupach społecznych 

2. 

dr Helena Elegańczyk - 

Kot 

 

     

 efektywność nauczania narciarstwa i łyżwiarstwa 

 skuteczność różnych metod nauczania w narciarstwie i 

łyżwiarstwie 

 programy nauczania sportów zimowych 

 programy treningowe i ich zastosowanie w Nordic Walking 

 

3. 
dr Magdalena Król-

Zielińska 

 aktywność fizyczna ludzi w różnym wieku 

 motywy podejmowania aktywności fizycznej 

 realizacja wychowania fizycznego 

 postrzeganie własnego ciała a podejmowanie aktywności fizycznej 

4. dr Joanna Borowiec 

 wpływ różnych form aktywności fizycznej na fizyczne, psychiczne 

i społeczne funkcjonowanie dzieci, młodzieży, osób dorosłych i 

starszych: samoocena, obraz ciała, sprawność fizyczna 

i poznawcza, jakość życia 

 samoocena, obraz ciała, odżywianie osób tańczących 

 Czynniki i metody wspierające proces uczenia się i nauczania 

tańca 

 lekcja wychowania fizycznego: preferowane formy aktywności 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży, intensywność i jakość lekcji 

wychowania fizycznego, zadowolenie z podejmowania aktywności 

fizycznej, motywacja do podejmowania aktywności fizycznej 

 metody i formy stosowane w wychowaniu fizycznym 

 zjawisko bullyingu w wychowaniu fizycznym 

 zastosowanie wiedzy z zakresu neuroedukacji i neurodydaktyki w 
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procesie uczenia się i nauczania wychowania fizycznego 

 

5. dr Leszek Kostański 
 teoria i metodyka treningu sportowego w żeglarstwie, kitesurfingu 

i windsurfingu 

6. dr Paweł Przybylski  teoria i metodyka treningu sportowego w sportach walki 

7. dr Jacek Tarnas 

 poziom sprawności fizycznej 

 urazy w aktywności fizycznej 

 nowoczesne technologie w aktywności fizycznej 

 

 

15. Pracownia Pływania i Ratownictwa Wodnego 

 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

 dr Krzysztof Pietrusik 

 

Pływanie – studia struktury morfofunkcjonalnej i jej uwarunkowania. 

Biologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej w środowisku 

wodnym dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku. 

Uwarunkowania aktywności psychomotorycznej i sensomotorycznej 

dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym uczestniczących z 

zajęciach ruchowych w wodzie. 

Aqua fitness – biospołeczne uwarunkowania. 

 dr Katarzyna Antosiak -

Cyrak 

 

Asymetria morfologiczna, funkcjonalna i dynamiczna kończyn dolnych. 

Aktywność fizyczna kobiet w ciąży. 

Sport pływacki osób niepełnosprawnych. 

Metodyka nauczania pływania osób o różnym rodzaju 

niepełnosprawności. 

Zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży. 

 dr Małgorzata Habiera Geneza i rozwój pływania synchronicznego. 

Komputerowa analiza techniki ruchu. 

Metodyka nauczania pływania. 

Zagadnienia treningu w pływaniu synchronicznym. 

 dr Damian Jerszyński Komputerowa analiza techniki ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem 

zmian wybranych wartości kątowych.  

Metodyka nauczania pływania. 

Analiza struktury treningu pływackiego. 
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Organizacja i działanie ratownictwa wodnego w Polsce i na świecie. 

 dr Krystian Wochna Wpływ aktywności fizycznej w środowisku wodnym na masę kostną oraz 

biochemiczne wskaźniki metabolizmu tkanki kostnej. 

Metodyka nauczania pływania. 

Historia kultury fizycznej. 

Terapia w wodzie oraz pływanie korekcyjno-kompensacyjne. 

 

16. Pracownia Tenisa 
Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

1.  

dr Karolina Wilińska 

1. Trening mentalny w sporcie. 

2. Nadzieja na sukces a efektywność działania. 

3. Teoria i metodyka nauczania oraz doskonalenia gry w tenisa.  

4. Psychologiczno – społeczny kontekst zdrowia i choroby. 

5. Właściwości osobowościowe sprzyjające zdrowiu. 

2. dr Tomasz Garsztka 

 

1. Teoria i metodyka nauczania oraz treningu w tenisie 

2. Przygotowanie motoryczne zawodników różnych dyscyplin sportu 

 

3. dr Tomasz Schefke 1. Teoria i metodyka nauczania oraz treningu tenisisty 

 

17. Zakład Metodyki Rekreacji 

Lp. Promotor Problematyka badawcza 

1. Prof. AWF dr hab. Beata 

Pluta 

 

 Analiza zachowań wolnoczasowych różnych grup wiekowych i 

społecznych. 

 Metody pomiaru aktywności fizycznej. 

 Proces kształcenia motorycznego w rekreacji. 

 Uwarunkowania aktywności i sprawności fizycznej rekreantów. 

 Koncepcja programów zajęć animacyjnych dla różnych grup 

zawodowych.  

 Analiza stopnia atrakcyjności oferty zajęć rekreacyjnych i 

turystycznych dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.  

 Rola intencjonalnych i naturalnych środowisk wychowawczych w 

procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym. 

 Elementy andragogiki, czynniki i warunki wychowania do czasu 

wolnego osób dorosłych. 

2. Prof. AWF dr hab. 

Małgorzata Bronikowska 

 Aktywność fizyczna osób w różnym wieku (dzieci przedszkolne, 

szkolne, młodzież, osoby dorosłe i starsze) w kontekście zajęć 

szkolnych (np. WF) oraz czasu wolnego – analiza, porównania, 

interwencje. 

 Problematyka związana ze studiami olimpijskimi – kontekst 

historyczny, społeczny edukacyjny (edukacja olimpijska) – np. 

eksperymenty pedagogiczne. 

 Zabawa jako fenomen kultury – studia antropologiczne nad 

zabawą i jej pochodnymi: grą i sportem oraz innymi formami 

aktywności fizycznej różnych kultur (podejście historyczne, 

kulturowe, społeczne). 

3. dr hab. Magdalena 

Krzykała 

 Zróżnicowanie morfologiczne zawodników i zawodniczek 

uprawiających różne dyscypliny sportu. 
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  Zaburzenia odżywiania osób na różnym etapie ontogenetycznego 

rozwoju. 

 Uwarunkowania rozwoju osobniczego i sprawności fizycznej 

osób będących w różnym wieku. 

 Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych w ocenie stanu 

odżywienia i w ocenie atrakcyjności fizycznej. 

 Zagadnienia symetrii i asymetrii morfologicznej i funkcjonalnej 

człowieka. 

 Ocena rozwoju fizycznego i dojrzałości biologicznej dzieci i 

młodzieży. Ocena wieku rozwojowego. 

 Zróżnicowanie dymorficzne (międzypłciowe) cech 

morfofunkcjonalnych. 

4. Prof. AWF dr hab.  

Marcin Andrzejewski 

 Teoria treningu sportowego [kształtowanie zdolności 

motorycznych w różnych okresach szkoleniowych. 

 Wpływ treningu na zmiany w poziomie przygotowania 

fizycznego zawodnika. 

 Planowanie treningu, testy i inne sposoby oceny przygotowania 

motorycznego zawodnika. 

 Odpowiedni dobór środków szkoleniowych w procesie 

treningowym. 

 Fizjologia wysiłku fizycznego [wpływ wysiłków o różnej 

charakterystyce na zmiany w obrębie układu krążenia. 

 Testy oceniające poziom wydolności tlenowej i beztlenowej na 

różnych etapach szkolenia. 

 Wpływ treningu na zmiany wybranych parametrów 

fizjologicznych.  

5.  

Dr Małgorzata 

Woźniewicz-Dobrzyńska 

 Preferencje żywieniowe i poziom odżywienia osób 

podejmujących rekreacyjną aktywność ruchową. 

 Aktywność rekreacyjna różnych grup społecznych, zawodowych i 

wiekowych. 

 Nordic Walking, squash jako formy aktywności rekreacyjnej i 

treningu sportowego. 

 Popularne formy aktywności ruchowej i ich wpływ na szeroko 

pojęte zdrowie. 

 Senior – aktywność ruchowa i zdrowie oraz zachowania 

zdrowotne. 

6. Dr Karolina 

Podciechowska 

 Motywy i bariery podejmowania wybranych form aktywności 

rekreacyjnej przez osoby w różnym wieku. 

 Poziom aktywności fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i 

starszych. 

 Gimnastyka artystyczna – dyscyplina sportu łącząca gimnastykę i 

balet. 

 Aqua fitness – formy aktywności rekreacyjnej w środowisku 

wodnym. 

 

18.  Zakład Ekonomiki Turystyki i Informatyki 

Lp. Promotor Problematyka badawcza 

1 Dr Jowita Górka Prace licencjackie 

 Analiza rynku turystycznego w wybranej gminie, mieście (możliwości 
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rozwoju wybranego produktu turystycznego w gminie, mieście, analiza 
wybranych imprez turystycznych jako atrakcji przyciągających turystów 
na dany obszar, propozycja produktu turystycznego dla gminy powiatu 
województwa, analiza atrakcyjności turystycznej miasta gminy powiatu 

 Analiza działalności wybranego obiektu hotelarskiego, biura podróży, 
ośrodka rekreacyjnego, fitness klubu, ośrodka SPA, klubu sportowego  

 Marketing w działalności wybranego obiektu hotelarskiego lub biura 
podróży, marketing w obiektach sportowych. 

 Sponsoring jako forma promotion mix 

 Promocja w sporcie 

 Opracowanie strategii promocji dla miasta gminy lub powiatu 

 Innowacje w turystyce i rekreacji. 

 Organizacja agroturystyki w gminie. 

 Aktywność turystyczna i rekreacyjna mieszkańców miasta gminy 

 Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy powiatu 
Prace magisterskie 

 Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku turystycznego, 
organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją 

 Marketing w turystyce i rekreacji, analiza działań marketingowych w 
przedsiębiorstwie (hotelu, biurze podróży, klubie fitness) 

 Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. 

 Biznes plan dla projektowanej przez studenta własnej firmy. 

 System zarządzania firmą turystyczną (lub rekreacyjną) i jego ocena. 

 Marka jako podstawa kreowania produktu turystycznego. 

 Strategie (koncepcje) rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, mieście lub 
powiecie. 

 Analiza i ocena potencjału turystycznego wybranej jednostki 
przestrzennej (gminy, powiatu itp.). 

 Analiza działań promocyjnych w wybranej firmie lub jednostce 
administracyjnej. 

 Analiza turystycznych stron internetowych. 

 Wybrane destynacje turystyczne jako produkty na polskim rynku. 

 Markowe produkty turystyczne dla wybranej jednostki przestrzennej. 

 Analiza i ocena infrastruktury rekreacyjnej. 

 Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki i rekreacji. 

 Turystyka uzdrowiskowa – analiza, stan i perspektywy rozwoju 

2 Dr B.Hołderna-Mielcarek 

 

Prace licencjackie 

 Analiza i ocena działalności wybranego obiektu hotelarskiego. 

 Strategia produktu i marki dla wybranego obiektu hotelarskiego.  

 Marketing w działalności wybranego obiektu hotelarskiego / 
rekreacyjnego. 

 Strategia reklamy w wybranym obiekcie hotelarskim / rekreacyjnym.  

 Opracowanie strategii promocji dla wybranego obiektu hotelarskiego / 
rekreacyjnego/ gastronomicznego 

 Analiza działalności i propozycje rozwoju wybranego ośrodka 
rekreacyjnego / klubu fitness -  

 Analiza wybranego elementu strategii marketingowej w wybranym 
obiekcie hotelarski.  

 Plan marketingowy dla wybranego obiektu hotelarskiego / 
rekreacyjnego / gastronomicznego.  

 Analiza i propozycje działań promocyjnych fitness klubu / obiektu 
hotelarskiego spa&wellness.  
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 Innowacje w turystyce i rekreacji 
Prace magisterskie 

 Zarządzanie marketingowe w turystyce, hotelarstwie rekreacji, 
dietetyce: rozpoznanie  potrzeb i oczekiwań konsumentów usług 
turystycznych/rekreacyjnych/hotelarskich/, segmentacja rynku usług 
turystycznych/rekreacyjnych/hotelarskich/dietetycznych, identyfikacja 
szans i zagrożeń, silnych słaby stron analizowanego przedsiębiorstwa, 
określenie pozycji rynkowej, analiza konkurencji, wybór strategii 
rozwoju i projektowanie kompozycji marketingu mix (strategia 
produktu, strategia cen, strategia dystrybucji, strategia promocji) 

 Zarządzanie jakością usług turystycznych/ 
hotelarskich/rekreacyjnych/dietetycznych: formułowanie celów i  
polityki jakości, standardy jakości, modele jakości usług, metody 
pomiaru i projektowania jakości usług turystycznych/ 
hotelarskich/rekreacyjnych/dietetycznych 

 Innowacje w turystyce i rekreacji (innowacje produktowe, innowacje 
procesowe, innowacje w zarzadzaniu, innowacje w marketingu, 
innowacje instytucjonalne). 

 Zarządzanie klubami i organizacjami sportowymi: uwarunkowania 
rozwoju i strategie zarządzania klubami i organizacjami sportowymi, 
ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania klubami i organizacjami 
sportowymi.  

3 Dr Joanna Śniadek Prace licencjackie i magisterskie 

 Analiza i ocena działalności marketingowej wybranego podmiotu 
sektora turystyki i rekreacji (biura podróży, hotele i łańcuchy hotelowe, 
gastronomia, atrakcje turystyczne i inne) 

 Uwarunkowania rozwoju turystyki/ rekreacji na wybranym obszarze 
(miasto, region) 

 Destynacja turystyczna jako produkt marketingowy 

 Nowe trendy/ zjawiska w turystyce i rekreacji 

 Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w wybranych segmentach rynku 
(np. młodzież, seniorzy) 

 Promocja miejscowości/ regionów turystycznych 

 Konkurencja na rynku usług turystycznych/ rekreacyjnych 

 Internet/ media społecznościowe w turystyce i rekreacji 

 Innowacje w turystyce i rekreacji 

 Finansowanie rozwoju turystyki/ rekreacji z funduszy UE (wybrana 
miejscowość/ region) 

 Jakość usług w turystyce i rekreacji 

 Zarządzanie marketingowe organizacją sportową (na wybranym 
przykładzie: klub, stowarzyszenie, związek sportowy, itp.) 

 Zarządzanie marketingowe placówką oświatową/ kulturalną (na 
wybranym przykładzie: przedszkole, szkoła, dom kultury, itp.) 

 Planowanie działalności gospodarczej na rynku sportowym (biznesplan) 

 Uwarunkowania rozwoju sponsoringu sportowego 

 Promocja podmiotów gospodarczych poprzez sport (sponsoring 
sportowy) 

 Promocja jednostek terytorialnych poprzez sport 

 Public relations jako narzędzie budowania wizerunku podmiotu 
sportowego 

 Polityka Unii Europejskiej w zakresie sportu 

 Finansowanie rozwoju sportu z funduszy UE (na wybranym przykładzie: 



18 
 

miasto, gmina, region) 

 Polityka samorządów terytorialnych w zakresie sportu (kultury 
fizycznej) 

 Uwarunkowania rozwoju sportu (kultury fizycznej) w miejscowości/ 
regionie  

 Ocena poziomu rozwoju infrastruktury sportowej na danym obszarze 
(miasto, powiat, województwo) 

 Klub sportowy jako markowy produkt miasta/ regionu 

 Media (tradycyjne, media społecznościowe) jako narzędzie komunikacji 
podmiotu sportowego z rynkiem 

 Zarządzanie kapitałem ludzkim w sporcie 

 Nowe trendy i innowacje na rynku usług sportowych 

 Konkurencja na rynku usług sportowych 

 Zarządzanie projektami sportowymi  

4 Dr Agnieszka Wartecka 

Ważyńska 

Prace Licencjackie 

 Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej na przykładzie... 

 Turystyka sportowa i jej uwarunkowania. 

 Zarządzanie kadrami w biurach podróży lub obiektach hotelarskich. 

 Marketing w działalności biur podróży lub obiektów hotelarskich. 

 Współczesne zagrożenia w turystyce. 

 Strategia rozwoju turystyki w wybranych miejscowościach, gminach. 

 Walory turystyczne wybranych destynacji. 

 Turystyka kulturowa, religijna i jej uwarunkowania. 
Prace magisterskie 

 Kierunki zagranicznych wyjazdów turystycznych Polaków. 

 Atrakcyjność turystyczna wybranych destynacji zagranicznych. 

 Uwarunkowania działalności wybranych biur podróży i hoteli z 
kapitałem zagranicznym. 

 Turystyka kontrowersyjna w podróżach zagranicznych Polaków. 

 Uwarunkowania wyjazdów studentów w ramach Work and travel. 

 Działalność marketingowa wybranych biur podróży, obiektów 
hotelarskich lub obiektów rekreacyjnych. 

 Działalność promocyjna wybranych obiektów hotelarskich, 
rekreacyjnych lub biur podróży. 

 Style kierowania stosowane przez menedżerów w wybranych obiektach 
turystycznych, hotelarskich lub rekreacyjnych. 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w wybranych obiektach turystycznych, 
hotelarskich lub rekreacyjnych. 

 Motywacja do pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi  
w wybranych biurach podróży, hotelach lub obiektach rekreacyjnych  

Inne  tematy proponowane przez studentów i uzgodnione z promotorem 

 

19. Zakład Przyrodniczych i Kulturowych Podstaw 

Turystyki i Rekreacji 
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 

 
Promotor Problematyka badawcza 

 
Dr hab. Karolina Buczkowska - 
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Gołąbek Turystyka kulturowa (w ujęciu ogólnym oraz zagadnienia niszowe). 
Turyści kulturowi – motywacje, zainteresowania, portret 
kulturowy. 
Turystyka pseudokulturowa.  
Kulinaria jako atrakcja turystyczna. 
Dziedzictwo kulturowe – jego ochrona oraz obecność w turystyce. 
Kultura współczesna – jej miejsce oraz znaczenie w turystyce. 
Dzieje podróży i turystyki (historia wybranych wypraw, biografii 
podróżników, działalności stowarzyszeń, podróży w poszczególnych 
okresach dziejowych). 
Literatura podróżnicza. 
Turystyka w harcerstwie. 
 
 

 

Dr Matylda Awedyk 

 

 

1. Przestrzeń turystyczna – charakter, czynniki i determinanty 

rozwoju. Studia nad przyszłością turystyki w kontekście 

możliwości jej planowania oraz określania ścieżek rozwoju – 

innowacje w turystyce, strategie rozwoju. 

2. Geograficzne aspekty rozwoju turystyki – analiza regionalna 

(turystyka wg regionów turystycznych) 

3. Uwarunkowania rozwoju turystyki zdrowotnej – nowe 

trendy, potencjał, jakość życia, czynnik aktywizujący rozwój 

miejscowości. 

4. Marketing terytorialny – nowatorskie podejście w 

zarządzaniu i kreowaniu wizerunku miejsca, atrakcyjności 

turystycznej, potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz 

projektowaniu przestrzennych produktów turystycznych. 

 

5. Koncepcja, uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej,  

jej rola w podnoszeniu jakości życia społeczeństwa, jego 

edukacji i kształtowaniu właściwych postaw w stosunku do 

rozwoju zrównoważonego. 

6. Turystyka aktywna. 

7. Agro/ekoturystyka. 

8. Turystyka zrównoważona w teorii i praktyce. 

 

 

 

Dr Beata Kaczor 

 

 

Zagadnienia/projekty/prace z zakresu: 

- turystyki zdrowotnej, turystyki uzdrowiskowej – analiza i badania 

obszarów uzdrowiskowych, uwarunkowań przestrzennych i 

społecznych turystyki zdrowotnej, jej znaczenie i perspektywy 

rozwoju, konkretne projekty, przykłady rozwiązań itp., jakości 
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życia mieszkańców wybranych obszarów 

 

- turystyki na obszarach metropolitarnych – ocena, rodzaje, 

określenie obszarów turystyczno-rekreacyjnych, wpływ walorów 

krajoznawczych na rozwój turystyki, marketing terytorialny 

 

- współczesne krajoznawstwo i turystyka kwalifikowana – badania i 

analizy porównawcze, uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej  

wybranego obszaru 

 

- turystyka a środowisko przyrodnicze – analiza przypadków, 

propozycje zmian/rozwiązań, wpływ turystyki na środowisko 

geograficzne, świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój 

Możliwe są do zaakceptowania wszelkie tematy zgodne z 

zainteresowaniami. 

 

PROSEMINARIUM DYPLOMOWE 

 

 

Dr Konrad Sachanowicz 

 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w turystyce. 

2. Wykorzystanie walorów fauny (np. birdwatching) jako atrakcji w 

turystyce i edukacji ekologicznej. 

 

 

 

 

Dr Beata Kaczor 

 

 

 

Zagadnienia/projekty/prace z zakresu: 

- krajoznawstwa – w szczególności - współczesne formy 

krajoznawstwa, szlaki i ścieżki tematyczne, edukacyjne, propozycje 

nowych produktów/ofert/wydarzeń realizowanych w ramach 

turystyki krajoznawczej 

- turystyki kwalifikowanej (piesza, górska, rowerowa) – propozycje 

szlaków i ścieżek tematycznych, porównania, analizy wybranych 

przypadków, własne propozycje rozwiązań 

- turystyki osób z niepełnosprawnościami – propozycje m.in. 

szlaków, ścieżek, produktów umożliwiających pełny udział  w 

poznawaniu walorów przyrodniczych i kulturowych 

Możliwe jest zaproponowanie własnej tematyki o ile będzie się ona 

mieściła w powyższych zainteresowanych. Wszystkie prace muszą 

mieć aspekt praktyczny, muszą się kończyć konkretnym projektem, 

propozycją rozwiązania problemu lub propozycją nowego produktu. 
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Przykładowe tematy zrealizowane (2019): 

1.      Szlak turystyczny śladami prawosławnego dziedzictwa 

kulturowego w Jerozolimie 

2.      Propozycja ścieżki historyczno-przyrodniczej  w Ośrodku 

Archeologicznym Cobá na Półwyspie Jukatan w Meksyku 

3.      Współczesne formy krajoznawstwa - projekt szlaku 

tematycznego „SYMBOLE do POZNANIA” 

4.      Projekt ścieżki edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych 

Ruchowo na terenie Parku Wilsona i Palmiarni Poznańskiej 

5.      Projekt szlaku edukacyjno-terapeutycznego dla osób z 

dysfunkcją narządu wzroku ”Palcem po Ziemi” 

6.      Projekt gry miejskiej “Bieg Nocny” 

 

Dr Izabela Wyszowska 

 

 

1. Wybrane formy turystyki kulturowej – stan i perspektywy 

rozwoju (turystyka dziedzictwa chronionego, turystyka religijna-

pielgrzymkowa, biograficzna, filmowa, etniczna - polonijna, 

eventowa, muzealna, miejska, historyczna, turystyka obiektów 

przemysłowych i inne). 

2. Projekty szlaków i tras tematycznych (w tym m.in. śladami 

życia i dokonań zasłużonych postaci historycznych)  

3. Znaczenie muzeów w turystyce (w tym m.in. muzea sportu i 

turystyki w Polsce i na świecie). 

4. Dziedzictwo kulturowe regionów Polski. 

5. Zachowane dziedzictwo rodów ziemiańskich w Wielkopolsce. 

6. Przekształcanie obiektów zabytkowych (w tym dworów i 

pałaców) na cele turystyczne (m.in. hotelarskie) 

7. Analiza potencjału kulturowego oraz atrakcyjności turystycznej 

miast historycznych oraz szlaków kulturowych 

8. Podróżowanie na przestrzeni dziejów (motywy, cele, sposoby 

podróżowania)  

9. Rozwój ruchu turystycznego w XIX wieku oraz w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego w wybranych miastach i 

regionach. 

10.  Historia organizacji turystycznych, sportowych, rekreacyjnych ( 

w tym m.in. przewodnictwa turystycznego) 

11.  Aktywność turystyczna i kulturalna seniorów 
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20.  Zakład Tańca 

Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

 

Dr Aleksandra Karpińska  

1. Poziom aktywności fizycznej i sprawności fizycznej młodzieży, osób 

dorosłych i starszych, osób z nadwagą i otyłością w świetle badań 

ankietowych. 

2. Motywy i  bariery podejmowania aktywności fizycznej przez osoby w 

różnym wieku. 

3. Zachowania zdrowotne dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. 

4. Charakterystyka  i rozwój tańca współczesnego. 

5. Subiektywne czucie ciała i jakości ruchu u tancerzy. 

6. Zróżnicowanie morfologiczne i funkcjonalne tancerzy uprawiających 

różne style taneczne. 

7. Nowoczesne trendy w fitnessie. 

8. Poziom jakości życia i sprawności fizycznej u kobiet uprawiających 

fitness. 

9. Rozwój zawodowy instruktora fitness i instruktora tańca. 

10. Rola trenera personalnego w promowaniu aktywności fizycznej. 
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Wydział Nauk o Zdrowiu 

1. Zakład Fizjologii i Biochemii  

Promotor Problematyka badawcza  

dr hab. Katarzyna 

Domaszewska  

dr Edyta Michalak  

dr Jakub Kryściak  

 

Proponowane ogólne zagadnienia prac licencjackich i magisterskich  

1. Fizjologiczna charakterystyka procesu treningowego w różnych 
dyscyplinach sportu (dyscyplina do wyboru przez studenta)  

2. Ocena wydolności fizycznej zawodników różnych dyscyplin sportu (do 
wyboru)  

3. Ocena tolerancji wysiłkowej osób w różnym wieku (do wyboru)  
4. Ocena tolerancji wysiłkowej pacjentów z różnymi schorzeniami (do wyboru) 
5. Zastosowanie różnych testów fizjologicznych w ocenie treningu 

zdrowotnego (do wyboru)  
6. Prognozowanie obciążeń w treningu sportowym, rehabilitacyjnym i 

zdrowotnym (do wyboru)  
7. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce różnych schorzeń (do wyboru)  
8. Ocena stopnia zaburzeń wybranych wskaźników fizjologicznych w 

zależności od wieku oraz stanu zdrowia badanych.  
Temat szczegółowy oraz grupa badawcza do ustalenia z promotorem.  

dr Tomasz Podgórski 

 

Propozycje tematów odnośnie prac LICENCJACKICH – prace najczęściej 

teoretyczne 

1. Rola (znaczenie) aminokwasów (poszczególnych) w wysiłku fizycznym 
2. Wpływ suplementacji odżywkami sportowymi na organizm człowieka 
3. Wpływ nawodnienia na organizm człowieka 
4. Wpływ substancji obecnych w produktach spożywczych na organizm 

człowieka (wydolność sportową) 
5. Wpływ procesów rehabilitacyjnych (fizykalnych) na wskaźniki biochemiczne 

krwi i innych płynów ustrojowych 
Propozycje tematów odnośnie prac MAGISTERSKICH – prace zawsze oparte 

na podstawie badań (wysiłkowych, laboratoryjnych) o wysokich wartościach 

aplikacyjnych 

1. Wpływ wysiłku fizycznego na różnego rodzaju wskaźniki biochemiczne 
określające stopień nawodnienia 

2. Ocena wybranych stężeń wskaźników biochemicznych wykorzystywanych w 
diagnostyce sportowej, pobranych z różnych miejsc (żyła, opuszka palca) w 
spoczynku i po zadanym wysiłku 

3. Wpływ różnego rodzaju treningów (standardowych dla danej dyscypliny 
sportu) na zmiany biochemiczne i hematologiczne krwi i innych płynów 
ustrojowych 

4. Wpływ procedur fizjoterapeutycznych na zmiany wskaźników 
hematologicznych i biochemicznych krwi (np. stany zapalne, gospodarka 
hormonalna) 

Temat pracy magisterskiej musi być innowacyjny i przydatny w treningu lub 

procesie fizjoterapeutycznym, aby uzyskane wyniki mogły zostać opublikowane 

w czasopismach naukowych. Ma to duże znaczenie dla osób chcących ubiegać 
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się o przyjęcie na studia doktoranckie. 

dr Dominik 

Kaczmarek 

Propozycje tematów prac licencjackich 

1. Znaczenie karnozyny w zdrowiu i chorobie. 
2. Fizjologia i patofizjologia czucia powierzchownego i głębokiego. 
3. Wpływ treningu fizycznego na cechy tkanki mięśniowej. 
Propozycje tematów prac magisterskich 

1. Cechy skurczu mięśni szkieletowych oraz wskaźniki biochemiczne zmęczenia 
mięśni. 

2. Aktywność dośrodkowych włókien nerwowych, zaopatrujących stawy, 
mięśnie szkieletowe i skórę, pod wpływem oddziaływania bodźców 
mechanicznych, chemicznych lub termicznych. 

3. Mechanizmy działania przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) 
oraz rdzeniowej stymulacji stałoprądowej (tsDCS). 

dr Ewa Śliwicka 

 

Propozycje tematów prac licencjackich 

1. Rola iryzyny i witaminy D w metabolizmie wysiłkowym. 

2. Wybrane zagadnienia z żywienia w sporcie. 

 

3.  Zakład Żywności i Żywienia 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

1. Dr inż. Agnieszka Bilska 

Nawyki i świadomość żywieniowa osób z chorobami nowotworowymi. 

Preferencje pokarmowe i ich wpływ na zachowania żywieniowe różnych 

grup ludności. Wiedza i zachowania żywieniowe różnych grup ludności 

(kobiety w ciąży, osoby z chorobami jelit). Możliwości wykorzystania 

żywności wzbogaconej w związki bioaktywne w żywieniu wybranych grup 

ludności. 

2. 
dr n. zdr. inż. Krzysztof 

Durkalec-Michalski 

Główne zainteresowania naukowe związane są z dietetyką sportową. 

Prowadzi on liczne wielokierunkowe badania, dotyczące suplementacji 

sportowców preparatami, oddziałującymi na wydolność fizyczną i 

zdolności wysiłkowe oraz skład ciała. Zajmuje się również oceną 

metaboliczno-wydolnościowego wpływu różnych modeli interwencji 

żywieniowych, prowadzonych u sportowców i osób aktywnych fizycznie, a 

także aspektami skutecznej regulacji masy i składu ciała w sporcie 

wyczynowym i rekreacyjnym.  

3. Dr Anna Gogojewicz 

Główne zainteresowania naukowe dotyczą wpływu aktywności fizycznej i 

sposobu żywienia na wskaźniki gospodarki węglowodanowo- lipidowej. 

Zajmuje się również oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia osób 

aktywnych fizycznie. 

4. 
Prof. AWF dr hab. Joanna 

Karolkiewicz 

Główne zainteresowania naukowe związane są z: 

- wpływem diety, wysiłku fizycznego i innych czynników zewnętrznych na 

barierę jelitową osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie; 

- zastosowaniem programów treningowych u osób z nadwagą/otyłością 

i/lub z zaburzeniami metabolicznymi; 

- znaczeniem mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka; 

Związkiem pomiędzy składem mikrobioty jelitowej a rozwojem chorób 
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zapalnych i autoimmunizacyjnych. 

5. 
Dr inż. Monika 

Radzimirska-Graczyk 

Problematykę badawczą stanowią wybrane zagadnienia z zakresu: 

- zachowań żywieniowych, 

- wiedzy żywieniowej, 

- preferencji pokarmowych, 

- stosunku do żywności i żywienia różnych grup ludności zróżnicowanych 

ze względu na wiek, płeć, stan fizjologiczny, stan zdrowia, poziom 

aktywności fizycznej, status społeczno-ekonomiczny. 

6. 
Prof. dr hab. Erwin 

Wąsowicz 

Główne zainteresowania naukowe są związane z chemią lipidów i 

związkami zapachowymi żywności. Prowadził m.in. badania dotyczące 

wpływu procesów technologicznych na tworzenie oksysteroli w produktach 

zwierzęcych i olejach roślinnych. Rozwijał metody izolacji oraz techniki 

analizy związków zapachowych w żywności, w tym chromatografię 

gazową i spektrometrię mas. 

 

 
 

4. Zakład Neurobiologii 
Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

 prof. dr hab. Piotr Krutki Plastyczność układu nerwowego i/lub mięśniowego w odpowiedzi 

na zmienione wzorce aktywności ruchowej, różnych form 

treningu, interwencji chirurgicznych, chorób i uszkodzeń. 

Plastyczność mięśni, jednostek ruchowych i motoneuronów. 

Zadania dla licencjata/magistranta: 

studia literaturowe, w tym w języku angielskim; obserwacja 

eksperymentów elektrofizjologicznych in vivo; obliczenia 

parametrów elektrofizjologicznych neuronów i/lub jednostek 

ruchowych. 

 dr hab. Włodzimierz 

Mrówczyński, prof. 

AWF 

Modyfikacje podstawowych właściwości elektrofizjologicznych 

(potencjały czynnościowe, wzorce wyładowań) motoneuronów 

rdzenia kręgowego w zależności od niskiego oraz wysokiego 

poziomu czynników neurotroficznych we krwi i mięśniach 

szkieletowych.  

Zadania dla licencjata/magistranta: 

zapoznanie z literaturą, obserwacja eksperymentów 

elektrofizjologicznych na modelu zwierzęcym oraz analiz 

biochemicznych wykonywanych na krwi i mięśniach szkieletowych, 

obserwacja treningu wytrzymałościowego na modelu zwierzęcym, 

obliczanie i korelowanie parametrów elektrofizjologicznych 

motoneuronów oraz stężeń czynników neurotroficznych.  

 dr hab. Dorota 

Bukowska, 

prof. AWF 

Lokalizacja neuronów w wybranych ośrodkach tworu 

siatkowatego pnia mózgu wysyłających projekcje do kory 

móżdżku. 

Zadania dla licencjata/magistranta: 

Określenie miejsc iniekcji znaczników w korze móżdżku. 

Oszacowanie liczby  znakowanych neuronów i opis ich lokalizacji w 

rdzeniu przedłużonym i/lub moście w oparciu o atlas 

cytoarchitektoniczny. Uzupełniająca obserwacja mikroskopowa i 
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wykonanie fotografii preparatów. Znaczenie czynnościowe badanego 

połączenia nerwowego. Studia literaturowe w zakresie: metod 

transportu aksonalnego, położenia i roli tworu siatkowatego, budowy 

i funkcji móżdżku, połączeń neuronalnych siatkowo-móżdżkowych 

(literatura anglojęzyczna). 

 dr Marcin Bączyk Nadmierna czy obniżona aktywność? W poszukiwaniu przyczyny 

degeneracji układu nerwowego w stwardnieniu zanikowym 

bocznym (ALS). 

Zadania dla licencjata/magistranta: 

Analiza dostępnych danych literaturowych dotyczących ALS. 

Obliczenia wskaźników pobudliwości synaptycznej motoneuronów 

(amplituda, czas trwania, czas narastania EPSP) oraz ich właściwości 

błonowych (Polaryzacja błony komórkowej, oporność wejściowa, 

stała czasowa błony komórkowej) zarejestrowanych w grupie 

kontrolnej i na genetycznym modelu choroby (mysz SOD1 G90A) 

Obserwacja eksperymentów elektrofizjologicznych in vivo. 

Porównanie wyników analiz z dostępną literaturą zagadnienia. 

 

Polaryzacja rdzenia kręgowego. Wspomożenie treningu czy coś 

więcej? Analiza działania i perspektywy aplikacyjne techniki 

tsDCS (trans-spinal direct current stimulation) 

Zadania dla magistranta: 

Analiza dostępnych danych literaturowych dotyczących polaryzacji 

przez-rdzeniowej. Analiza wpływu polaryzacji na cechy wyładowań 

czynnościowych motoneuronów na podstawie 

wewnątrzkomórkowych zapisów ich aktywności Obserwacja 

eksperymentów elektrofizjologicznych in vivo. Porównanie wyników 

analiz z dostępną literaturą zagadnienia i ustalenie perspektyw 

aplikacyjnych. 

 

 dr hab. Hanna Drzymała-

Celichowska, prof. 

uczelni 

Determinacja dwupunktowa - wyznaczanie pola recepcyjnego 

różnych obszarów skóry. 

Zadania dla magistranta:  

Porównanie pobudliwości receptorów dotyku na różnych obszarach 

skóry (z tatuażem i bez) metodą Touch Test oraz porównanie 

wielkości pól recepcyjnych na różnych obszarach skóry - 

rozróżnienie 2 punktów dotyku. Studia literaturowe w zakresie 

kodowania informacji czuciowej. 

 

 
 

5. Zakład Biologii i Anatomii 

L

p. 
Promotor Problematyka badawcza prac 

licencjackich i magisterskich 

1. dr hab. Małgorzata Waszak 1. Elektogoniometria zakresów ruchów w stawach 

człowieka u osób uprawiających różne dyscypliny 

sportowe i w patologii układu ruchu. 

2. Wpływ stanów patologicznych organizmu na zmiany 

parametrów funkcjonalnych kręgosłupa. 

3. Badania rozwojowe dotyczące zmian w układzie ruchu 
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pod wpływem różnego typu aktywności fizycznej. 

4. Dysfunkcje układu ruchu. 

5. Prawidłowość rozwoju człowieka, kontroli i regulacji 

procesów wzrastania. 

6. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju 

człowieka. 

7. Czynniki determinujące i stymulujące rozwój 

ontogenetyczny człowieka. 

2. dr Michał Wendt 1. Badanie przeciążeń układu ruchu w różnych grupach 

zawodowych i sportowych.  

2. Badanie funkcjonalne i strukturalne kręgosłupa w sporcie 

i stanach patologicznych. 

3. Wpływ stanów patologicznych organizmu na zmiany 

parametrów funkcjonalnych kręgosłupa. 

4. Rehabilitacja chorób narządów układu ruchu. 

5. Ocena efektywności działania różnych metod 

rehabilitacyjnych. 

6. Badanie stopnia dysfunkcji układu ruchu. 

7. Wpływ treningu siłowego, wytrzymałościowego na układ 

ruchu. 

3. dr Marzena Ratajczak 1. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży *. 

2. Korzyści i zagrożenia zdrowotne płynące z 

praktykowania tańca brzuchem (Raqs Sharqi) *. 

3. Rodzinne ćwiczenia fizyczne w klubie fitness- formy, 

metody, korzyści, badanie zapotrzebowania na rynku 

usług, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia *. 

4. Tango jako metoda rehabilitacji. 

5. Pilates jako metoda fizjoterapeutyczna lub uzupełniająca/ 

kompensacyjna w wybranych dyscyplinach sportu *.  

6. Karmienie piersią- implikacje zdrowotne dla układu 

ruchu *. 

*możliwość napisania pracy badawczej 

4. dr Renat Fogt-Wyrwas 1. Ocena podłoża molekularnego nietolerancji na wybrane 

składniki pokarmowe (praca eksperymentalna). 

5. dr Wojciech Jarosz 1. Ocena poziomu biologicznego skażenia gleby terenów 

rekreacyjnych (prace eksperymentalne). 

2. Badania parazytologiczne fauny synantropijnej (prace 

eksperymentalne). 

3. Ocena częstości występowania wybranych ektopasożytów 

u ludzi (prace eksperymentalne).  

4. Ocena podłoża molekularnego nietolerancji na wybrane 

składniki pokarmowe (prace eksperymentalne). 

5. Genetyczne uwarunkowania sprawności fizycznej. 

6. Podłoże molekularne chorób nowotworowych. 
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6. Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu 
Lp. Promotor Problematyka badawcza 

1. Prof. dr hab. Jacek 
Lewandowski 
 
 
 
 
 
 

Epidemiologia dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych   
   człowieka. 
Fizjoterapia schorzeń narządów ruchu.  
Fizjoterapia uzdrowiskowa schorzeń  
   uroginekologicznych. 
Jakość życia po przebytych schorzeniach narządu    
   ruchu. 

2. Dawid Łochyński Temat z zakresu nauk podstawowych py.  Współzmienność w 

parametrach mechanicznych, elektrycznych i morfometrycznych 

na różnych poziomach siły skurczu mięśnia czworogłowego 

mierzonych z użyciem dynamometrii, elektromiografii, 

ultrasonografii i miotonometrii.. Celem badań jest określenie, jak 

ze wzrostem siły skurczu i elektrycznej aktywności mięśnia 

zmienia się jego kształt, napięcie, sztywność i sprężystość. 

Efektem pracy będzie poznanie związku między kontrolą 

nerwową a mechaniką skurczu mięśnia. W przyszłości wiedza 

ta może pomóc w stworzeniu nowych wskaźników klinicznych, 

które pozwolą na odróżnienie stanu prawidłowego od 

patologicznego podczas dowolnego skurczu mięśnia 

czworogłowego.  

3. Dr Marzena Wiernicka Ocena jakości życia oraz wiedzy pacjentów/rodziców  
(z wykorzystaniem odpowiednich skal i arkuszy oceny 
ankietowej) na temat epidemiologii, etiologii, fizjoprofilaktyki, 
fizjoterapii dzieci i dorosłych pacjentów ortopedycznych i 
neurologicznych.  
Diagnostyka fizjoterapeutyczna zaburzeń wzorców postawy 
ciała u dzieci i dorosłych; u pacjentów z dolegliwościami 
bólowymi kręgosłupa, z chorobami o podłożu neurologicznym; 
młodych i zaawansowanych sportowców. 
Ocena efektów postępowania fizjoterapeutycznego 
(dostosowanego do występujących patologii) u pacjentów 
ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych. Ocena 
efektywności terapii wykorzystującej metody i techniki 
neurofizjologiczne, mięśniowo-powięziowe, kinesiologytaping, 
mikrokinezyterapię i in. techniki w terapii u wybranych 
pacjentów i sportowców. 

4.  
Dr Ewa Kamińska 
 
 
 
 

Fizjoterapia w okresie przed i pooperacyjnym schorzeń narządu 
ruchu. 
Zagadnienia związane z Ortopedyczną terapią manualną wg 
Kaltenborna i Evjentha oraz  metodami terapii tkanek miękkich.  
Fizjoterapia w sporcie.  
Profilaktyka urazów w sporcie. 

5. dr Łukasz Michałowski Ocena funkcjonalna w sporcie i rehabilitacji z elementami 
diagnostyki w celu fizjoprofilaktyki oraz oceny stopnia ryzyka 
wystąpienia kontuzji, identyfikacji słabych ogniw łańcucha 
kinematycznego i dysfunkcyjnych wzorców ruchowych. 
 
Profilaktyka urazów w sporcie. 
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6. dr Lech Furmaniuk Rehabilitacja osób po udarze mózgu 
Rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego 
Terapia dziecięca 
Zastosowanie koncepcji usprawniania (PNF, NDT Bobath, 
Integracja Sensoryczna, Integracja Bilateralna, Sherborne)                
w procesie rehabilitacji. 
Zastosowanie treningu sportowego w procesie rehabilitacji 

7.  
Dr Piotr Kocur 

Związek charakteru wykonywanej pracy zawodowej, starzenia 
się ustroju, obciążeń wynikających z podjęcia wysiłku 
fizycznego oraz składu ciała, ze zmianami w strukturze               
i sztywności  tkanki mięśniowej 
Związek dolegliwości bólowych ze zmianami w strukturze                               
i sztywności tkanki mięśniowej 
 

8.  Dr Katarzyna Adamczewska Pacjenci ortopedyczni i bólowi. Problematyka zaburzeń układu 
mięśniowo-powięziowo-więzadłowego kompleksu miedniczego 
we wszystkich grupach wiekowych. Korelacja wyżej 
wymienionych zaburzeń w oparciu o funkcję stawów krzyżowo-
biodrowych, spojenia łonowego, stawów biodrowych oraz 
odpowiednich poziomów kręgosłupa.  
 
Pacjenci z zespołem bólowym kręgosłupa (odcinek szyjny, 
piersiowy, piersiowo-lędźwiowy, lędźwiowy, przejście 
lędźwiowo-krzyżowe, i z zaburzeniami ustawienia kości 
guzicznej.  Manifestujące się objawy korzeniowe, oponowe w 
wyżej wymienionych przypadkach. 
 
Zaburzenia balansu układu mięśniowo-powięziowo-
więzadłowego u sportowców różnych dyscyplin sportowych, 
pacjentów podejmujących różne formy aktywności zawodowej.  
 
Dzieci w wieku szkolnym. Ocena postawy ciała dzieci w 
wybranych grupach wiekowych i o różnych profilach 
kierunkowych kształcenia. 
 
Aktywność ruchowa kobiet w ciąży. Przygotowanie do porodu 
fizjologicznego, opracowanie kresy białej matki po narodzinach 
dziecka, terapia dna miednicy. 

9.  
Dr Magdalena Goliwąs  

- badania nad skutecznością różnych form interwencji 
terapeutycznych w rehabilitacji pacjenta po 
endoprotezoplastyce stawów, udarze mózgu, (lub innych 
schorzeniach narządu ruchu i OUN). Schemat interwencji 
terapeutycznej może być realizowany standardowo lub może 
być autorski. 
- badania stanu funkcjonalnego pacjenta z wykorzystaniem 
kwestionariuszy i skal u pacjentów po udarze mózgu, 
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8. Katedra Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej 

 

Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

prof. AWF dr hab. Anna Straburzyńska – Lupa 

 

dr Patrycja Rąglewska 

 

dr Małgorzata Gizińska 

 

dr Radosław Rutkowski 

 

dr Paweł Korman 

W Zakładzie Fizykoterapii i Odnowy biologicznej 

realizowana jest tematyka z zakresu medycyny 

fizykalnej i balneoklimatologii, masażu i odnowy 

biologicznej. Tematyka prac magisterskich obejmuje 

zagadnienia profilaktyki, leczenia a w szczególności 

kompleksowej fizjoterapii pacjentów z przewlekłymi 

chorobami reumatologicznymi, neurologicznymi, 

ortopedycznymi, pulmonologicznymi zarówno w 

przypadku dzieci jak i dorosłych. Przedmiotem 

zainteresowań Zakładu jest także działanie 

biologiczne zabiegów z zakresu fizykoterapii oraz ich 

zastosowanie w terapii chorób, zastosowanie metod 

fizjoterapii w odnowie biologicznej w sporcie i życiu 

codziennym, postępowanie fizjoterapeutyczne w 

leczeniu uzdrowiskowym, skuteczność wybranych 

form masażu w procesie leczenia i odnowy 

biologicznej, zastosowanie technik mięśniowo-

powięziowych w procesie usprawniania 

fizjoterapeutycznego w jednostkach chorobowych, 

znaczenie aktywności fizycznej w usprawnianiu 

deficytu rozwojowego u dzieci w wieku 

rozwojowym, metoda NDT Bobath jako element 

kompleksowej terapii dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym. 

 

9.     Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii 

Lp. Promotor Problematyka badawcza (max. 150 słów) 

1. dr Aneta Sławska -

Fechner 

Najczęstsze urazy w piłce siatkowej, Przeciążenia 

lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz metody ich 

rehabilitacji u sportowców.  

Znaczenie odnowy biologicznej oraz wybranych 

technik fizjoterapeutycznych u biegaczy 

długodystansowych. 

Fizjoterapia w leczeniu najczęściej występujących 

urazów i przeciążeń spowodowanych przetrenowaniem. 

 

2. dr Przemysław Lutomski Niedozwolone wspomaganie w sporcie. Przeciążenia 

biegowe. Wysiłki ekstremalne (ultramaraton, triathlon, 
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wspinaczka) i wpływ na zdrowie człowieka. 

Ratownictwo medyczne a pracy fizjoterapeutów. Testy 

motoryczne wykorzystywane w ocenie młodych 

sportowców. 
 


