
…jak skutecznie wybrać!!! 

specjalizację i promotora



Jak Państwo wybierają specjalizacje i 
promotora???

• Jeżeli masz swój pomysł i wizję pracy to:  

możesz poszukać promotora który podejmie się opieki nad 
pracą… 

W tym przypadku wiadomo na jaką specjalizację powinieneś się 
zapisać… 

• Jeżeli jeszcze nie jesteś pewna/pewny jaką pracę 
możesz/chcesz  pisać, to możesz np. przejrzeć zasoby 
biblioteczne prac już obronionych!!!  To kopalnia gotowych 
pomysłów. 

• Jednak zawsze proszę pamiętać, że My wykładowcy jesteśmy 
Państwa sprzymierzeńcami i jesteśmy zainteresowani Państwa 
sukcesem… 



Działalność naukowa i dydaktyczna WL w zakresie turystyki i rekreacji

Interakcje 
turysta -

środowisko

Zagospodarowanie 
turystyczne

Geografia 
turystyczna

Krajoznawstwo

Turystyka na 
obszarach leśnych 

i przyrodniczo 
cennych

Turystyka aktywna



Przedmioty realizowane w ramach specjalizacji 
Turystyka w lasach i na terenach przyrodniczo cennych

Przedmioty Wykładowcy

Semestr 2

Leśne produkty turystyczne 

prof. dr hab. Piotr Paschalis

dr hab. inż. Emilia Janeczko 

dr hab. inż. Paweł Staniszewski

dr inż. Artur Rutkiewicz 

Prowadzenie wypraw turystycznych dr Joanna Adamczyk

Ekologia krajobrazu dr inż. Taida Tarabuła

Semestr 3

Rekreacyjne zagospodarowanie lasu dr hab. Emilia Janeczko

Semestr 4

Różnorodność biologiczna świata a turystyka 

przyrodnicza

dr hab. Marek Sławski 

Infrastruktura inżynieryjna w zagospodarowaniu 

lasów

dr hab. Grzegorz Trzciński



Zakres głównych zagadnień realizowanych 

na Wydziale Leśnym

• Ocena atrakcyjności turystycznej miejscowości, gmin, 
powiatów, regionów; waloryzacja turystyczne terenu

• Znaczenie walorów krajoznawczych w tworzeniu i 
funkcjonowaniu szlaków turystycznych

• Rola walorów przyrodniczych / kulturowych w 
tworzeniu produktu turystycznego (w tym znaczenie 
kultury ludowej)

• Problemy turystyki aktywnej, kwalifikowanej i 
ekstremalnej; obozownictwo

• Wykorzystanie nowoczesnych technik geoinformacji w 
turystyce

• Organizacja turystyki dzieci i młodzieży szkolnej



• Wypoczynek człowieka a warunki bioklimatyczne

• Oczekiwania i preferencje turystów i rekreantów odnośnie 
turystyki i rekreacji na terenach przyrodniczych

• Zagospodarowanie turystyczne terenu – analiza stanu 
obecnego lub prace projektowe

• Koncepcje rozwoju infrastruktury turystycznej i elementy 
inżynieryjnego zagospodarowania terenu dla potrzeb 
turystyki i rekreacji

• Możliwości rozwoju turystyki miejskiej, przemysłowej, 
militarnej, eventowej i in. (w oparciu o walory turystyczne)

Zakres zagadnień realizowanych na 

Wydziale Leśnym





Specjalizacja: Turystyka na terenach leśnych 
i przyrodniczo cennych 

Specjalizacje prowadzi:

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, 
Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Tracz

(22) 59 38 162 / tracz@wl.sggw.pl

W zajęciach i prowadzeniu prac uczestniczą pracownicy Zakładu 
Entomologii, Ekologii i Ekoturystyki.

mailto:tracz@wl.sggw.pl


Opiekunowie prac na kierunku Turystyka i 
Rekreacja: 

Prof. dr hab. Henryk Tracz
(22) 59 38 162 / tracz@wl.sggw.pl

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
Mazurski Park Krajobrazowy w otulinie społecznej regionu

Walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturalno-historyczne LKP, 
nadleśnictwa, gminy, powiatu itp. w edukacji społeczeństwa

Funkcja turystyczna - PN - X, w LKP - x czy w nadleśnictwie x i jej spodziewane 
koszty przyrodnicze

Wpływ turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania na stan zdrowotny 
ekosystemów leśnych nadleśnictwa X

Projekt ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie lub w Parku Narodowym, w 
rezerwacie przyrody.

mailto:tracz@wl.sggw.pl


Prof. dr hab. Jarosław Skłodowski 
(22) 59 38 164 / sklodowski@wl.sggw.pl

Przykładowa tematyka prac dyplomowych:

Antropopresja związana z turystyką na obszarach leśnych i 
przyrodniczo cennych 

Różne formy turystyki realizowane na terenach przyrodniczych 

Oczekiwania społeczne a turystyka na obszarach leśnych i 
przyrodniczo cennych 

mailto:sklodowski@wl.sggw.pl


Dr inż. Artur Rutkiewicz 
601803906 / ar@wl.sggw.pl

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

Analiza aktywności promocyjnej (gminy; miasta; województwa; regionu lub innego 
kraju) na terenie Polski. 

XYZ jako produkt turystyczny. np. „Euro 2012 jako produkt turystyczny”

Nadleśnictwo (Park Narodowy lub Krajobrazowy) jako produkt turystyczny. Np. 
„Kampinoski Park Narodowy jako PT.”

Analiza atrakcyjności turystycznej terenów (nadleśnictwa; Parku Narodowego lub 
Krajobrazowego, Gminy, Powiatu, Obszaru Natura 2000). 

Stan i problemy turystyki na terenie (Parku Narodowego lub P. Krajobrazowego, 
Obszaru Natura 2000). 

Analiza zagospodarowania i dostępności walorów turystycznych (nadleśnictwa; Parku 
Narodowego lub Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000)  

Analiza użyteczności (usability) dla turystyki stron internetowych (nadleśnictw z RDLP; 
Parków Narodowych lub Krajobrazowych; regionu itp.) 

mailto:ar@wl.sggw.pl


Dr inż. Taida Tarabuła 
(22) 59 38 166 / taida_tarabula@sggw.pl

Przykładowa tematyka prac dyplomowych:

turystyka fotograficzna

fotografia jako medium w promocji (turystyka)

wiedza ekologiczna różnych grup społecznych

mailto:taida_tarabula@sggw.pl


Katedra Hodowli Lasu 

Przykładowa tematyka prac dyplomowych: 

Dr Longina Chojnacka Ożga longina_chojnacka_ozga@sggw.pl

i

Dr Wojciech Ożga wojciech_ozga@sggw.pl

Geografia turystyczna w ujęciu krajowym, regionalnym i innym, 

Krajoznawstwo, 

Bioklimatologia, 

Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej.

mailto:longina_chojnacka_ozga@sggw.pl
mailto:wojciech_ozga@sggw.pl


Dr L. Chojnacka-Ożga i  Dr W. Ożga
(22) 5938107 longina_chojnacka_ozga@sggw.pl

(22) 5938108    wojciech_ozga@sggw.pl

Przykładowe tematy prac:

Atrakcyjność turystyczna Bawarii

Ocena atrakcyjności turystycznej Kampinoskiego PN

Wpływ kultury ludowej na atrakcyjność turystyczną Kurpi

Ocena możliwości rozwoju turystyki w gminie Warka

Walory kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki na Ziemi Włodawskiej

Ocena możliwości tworzenia szlaków alternatywnych w Warszawie

Znaczenie turystyki w procesie kształcenia

Projekt szlaku turystycznego upamiętniającego Powstanie Warszawskie 

Waloryzacja turystyczna środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy Inowłódz 

Ocena możliwości rozwoju turystyki poprzemysłowej na Mazowszu 

Znaczenie inscenizacji historycznych dla rozwoju turystyki w Polsce

Festiwal ......... jako atrakcja turystyczna

Warunki bioklimatyczne wypoczynku człowieka nad jeziorem ......

mailto:longina_chojnacka_ozga@sggw.pl
mailto:wojciech_ozga@sggw.pl


Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i 
Ekonomiki Leśnictwa 

Przykładowa tematyka prac dyplomowych: 

Dr Joanna Adamczyk
(22) 59 38239 / Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl

Turystyka kwalifikowana, 

Turystyka aktywna, 

Turystyka ekstremalna, 

Obozownictwo, 

Organizowanie i prowadzenie wypraw turystycznych, 

Geoinformacja w turystyce.  

Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej 

mailto:Joanna.Adamczyk@wl.sggw.pl


Katedra Użytkowania Lasu 
Opiekunowie prac na kierunku Turystyka i Rekreacja:

Dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka wieslawa_nowacka@sggw.pl

ergonomia w turystyce, turystyczne użytkowanie lasu, rekreacja i turystyka, 

Dr hab. inż. Emilia Janeczko emilka.janeczko@wl.sggw.pl

zagospodarowanie rekreacyjne lasu, ocena przydatności rekreacyjnej lasu, potrzeby 
i oczekiwania turystów odnośnie środowiska leśnego, kształtowanie krajobrazu 

Dr inż. Małgorzata Woźnicka malgorzata.woznicka@wl.sggw.pl

turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, rekreacyjne zagospodarowanie lasu 

Dr inż. Jarosław Kikulski jaroslaw.kikulski@wl.sggw.pl

Zagospodarowanie turystyczne wybranych obszarów leśnych. 

mailto:wieslawa_nowacka@sggw.pl
mailto:emilka.janeczko@wl.sggw.pl
mailto:malgorzata.woznicka@wl.sggw.pl
mailto:jaroslaw.kikulski@wl.sggw.pl

