
WYKAZ ZAGADNIEŃ/TEMATÓW BADAWCZYCH 

  

dla KANDYDATÓW do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021 

 

Lp. Zagadnienia badawcze- temat Opiekun naukowy 

1. 
Wpływ dodatkowych zadań ruchowych i kognitywnych na równowagę ciała człowieka 

 

Prof. dr hab. inż. Michał Kuczyński 

 

2. Zmiany jakości równowagi ciała i strategii posturalnych z wiekiem 

3. Czynniki wpływające na poziom automatyzmu i adaptacyjności układu równowagi 

4. 
Zmiany parametrów kinematycznych i dynamicznych w chodzie dzieci i osób dorosłych 

poddanych wieloaspektowej terapii 
Dr hab. inż. Alicja Dziuba-Słonina, prof. Uczelni 

5. 

Badanie mechanizmów plastyczności układu nerwowego (elektroencefalografia, rezonans 

magnetyczny) i mięśniowego (elekromiografia, miometria, pomiar siły lub momentu siły) u 

ludzi zdrowych i chorych na choroby nerwowe i nerwowo mięśniowe, a w szczególności u 

pacjentów z chorobą Parkinsona 

Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. Uczelni 

6. 
Ocena wpływu stopnia zaawansowania zmian łuszczycowych na aktywność fizyczną lub/i 

jakość życia 

 

Dr hab. n. med. Danuta Nowicka 

 7. Ocena wpływu rodzaju podłoża produktu kosmetycznego na stan kliniczny i funkcje skóry 

8. 

Skład ciała a trening medyczny osób z ponadnormatywną masą ciała (w różnych grupach 

wiekowych)  

 

Dr hab. Agnieszka Chwałczyńska 

 

9. 

Skład i postawa ciała dzieci w wieku szkolnym w zależności od sprawności fizycznej oraz 

masy ciała 

10. 

Dystrybucja tkanki tłuszczowej w zależności od sprawności fizycznej, jakości życia i stanu 

zdrowia osób w różnym wieku 

11. 
Zagadnienia prawne w zakresie fizjoterapii i kosmetologii 



12. 

Opóźniona bolesność mięśniowa 

UZASADNIENIE PODJĘCIA PROBLEMU BADAWCZEGO:  

Zastosowany w moich eksperymentach model opóźnionej bolesności mięśniowej jako model 

bólu eksperymentalnego pozwala na symulowanie efektów treningu sportowego, a także 

zmian mających miejsce w mięśniach objętych chronicznym bólem lub chorobami 

nerwowo-mięśniowymi. Obiektywna ocena bolesności mięśniowej, uzyskana dzięki 

zaproponowanej w moich pracach metodologii badawczej, stanowi istotne wsparcie dla 

sportowych sztabów szkoleniowych. Uzyskane wyniki są istotne dla odpowiedniego doboru 

obciążeń treningowych i skutecznej prewencji urazów. 

Dr hab. Adam Kawczyński prof. AWF 

13. 

Właściwości wiskoelastyczne mięśni szkieletowych i ścięgien człowieka 

UZASADNIENIE PODJĘCIA PROBLEMU BADAWCZEGO: 

 Dokładna analiza właściwości wiskoelastycznych mięśni i ścięgien pozwala na zrozumienie 

mechanizmów leżących u podstaw procesu adaptacji do treningu oraz na zgłębienie wiedzy 

na temat przyczyn powstawania urazów w sporcie wyczynowym. 

Dr hab. Adam Kawczyński prof. AWF 

14. Aktywność ruchowa i sport osób z niepełnosprawnością  Dr hab. Bartosz Bolach, prof. AWF 

15. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju dzieci i młodzieży 

 

Dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF 

 

16. Zmiany poziomu predyspozycji koordynacyjnych pod wpływem treningu sportowego 

17. 
Szacowanie ryzyka kontuzji u osób aktywnych fizycznie (w różnym wieku) oraz trenujących 

różne dyscypliny sportu 

18. 
Skuteczność programu High Intensive Interval Training realizowanego w trakcie lekcji WF 

w kształtowaniu zdolności wysiłkowych i motorycznych u młodzieży szkół średnich 

19. 
Badanie procesów poznawczych będących efektem działania bodźców wizualnych w celu 

komunikacji z osobami po uszkodzeniu mózgu 

Dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF 

 
20. 

Zastosowanie aplikacji mobilnej w celu podniesienia sprawności poznawczej i funkcjonalnej 

osób starszych zamieszkujących w domach opieki  

21. 
Mentalny trening aktywizujący w redukcji ryzyka upadków u osób starszych po 65 roku 

życia 



22. Informacja zwrotna w procesie nauczania i doskonalenia złożonych czynności motorycznych 

 

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń 

 

23. 
Komunikacja dydaktyczna a efektywność nauczania i doskonalenia czynności ruchowych 

24. 
Efektywność nauczania czynności motorycznych związana z uświadamianiem elementów 

energetycznych wykonywanej czynności. Różnicowanie kinestetyczne  

25. Biologiczne uwarunkowania optymalizacji techniki pływania 
 

Dr hab. Marek. Rejman, prof. AWF 

 26. 

Edukacja do bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą, jako element realizacji utylitarnych 

celów wychowania fizycznego 

27. 
Turystyka senioralna – jej uwarunkowania, problemy i kierunki rozwoju, preferencje 

turystyczne osób w wieku senioralnym a oferta rynkowa usług turystycznych 

 

 

Dr hab. Piotr Oleśniewicz 

 

 

28. 
Deklarowane motywy a odczuwalne korzyści uczestnictwa osób w wieku senioralnym w 

turystyce uzdrowiskowej 

29. 
System rezerwacyjny portalu Booking.com w strategii marketingowej hoteli 

30. Innowacje w turystyce – źródła, rodzaje, kierunki rozwoju Prof. dr hab. Janusz Olearnik 

31. 
Modele zachowań turystycznych i rekreacyjnych Polaków w zróżnicowanych przestrzennie 

obszarach recepcji turystycznej 

Dr hab. Mariusz Sołtysik, prof. AWF 

32. 
Czas wolny osób z niepełnosprawnością i jego wykorzystanie na aktywność ruchową. 

Determinanty strukturalne i funkcjonalne 

33. 
Uwarunkowania i zróżnicowanie rozwoju turystyki na poziomie regionalnych i lokalnych 

jednostek administracyjnych 

34. 
Modele i instrumenty polityki turystycznej w Polsce 



35. 
Kinematyka tułowia podczas transferu ciała z pozycji siedzącej do stojącej u osób z 

zespołem bólowym kręgosłupa 
 

Dr hab. Tomasz Sipko, prof. Uczelni 

 36. 
Kinematyka tułowia lub miednicy podczas chodu osób  

z zespołem bólowym kręgosłupa 

37. Rzeczywistość wirtualna i telemental health jako uzupełnienie procesu rehabilitacji Dr hab. Joanna Szczepańska- Gieracha, prof. 

AWF 38. Rola psychiki i wsparcia społecznego w leczeniu chorób cywilizacyjnych 

39. 
Zagadnienia teorii wartości w pracy fizjoterapeuty (kosmetologa) ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki niepełnosprawności, wykluczenia, integracji społecznej 

Dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. Uczelni 40. 
Wartości moralne w pracy fizjoterapeuty (kosmetologa) oraz ich wpływ na relację z 

pacjentem/klientem, współpracownikami, społeczeństwem 

41. 
Aktywność fizyczna w systemie wartości ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

edukacji, niepełnosprawności, wykluczenia, integracji społecznej 

42. 
Profilaktyka upadków w starszym wieku – rola interwencji z wykorzystaniem fizjoterapii i 

terapii zajęciowej 

Dr hab. Ostrowska Bożena, prof. nadzw. 43. 
„Integralność fizjoterapii i terapii zajęciowej- wymóg czy konieczność w nowoczesnym 

systemie ochrony zdrowia” 

44. 
Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny i jakość życia pacjentów ze schorzeniami 

przewlekłymi  

45. 
Ocena zdolności koordynacyjnych oraz/lub kondycyjnych w sporcie wyczynowym oraz/lub 

w sporcie masowym na różnych etapach ontogenezy człowieka 

Dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF 

 

46 

Ocena treningu siłowego w tym treningu personalnego oraz motorycznego, w odniesieniu do 

zagadnień estetycznych (morfologicznych), zdrowotnych, sprawnościowych, na różnych 

etapach ontogenezy człowieka  

47. 

Ocena zależności pomiędzy realizowanym treningiem body- building a odżywianiem oraz 

rodzajem stosowanej odnowy biologicznej, przez osoby trenujące na różnych etapach 

ontogenezy  



48. 

Adaptowana aktywność ruchowa (zagadnienia różnych aspektów – morfofunkcjonalnych i 

psychospołecznych – związanych z aktywnością ruchową osób z niepełnosprawnością 

(głownie sensoryczną i intelektualną) 

Dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 

49. 
Czynniki i warunki wpływające na uczenie się motoryczne (nabywanie umiejętności 

ruchowych) 

Dr hab. Stanisław Czyż 

 
50. 

Aktywność poznawcza w wykonywaniu umiejętności ruchowych w różnych warunkach i 

formach treningowych (badania z wykorzystaniem EEG/fNIRS/fMRI) – konieczna 

znajomość języka angielskiego na poziomie porozumiewania się z zespołem z zagranicy 

51. 
Nieświadome nabywanie umiejętności ruchowych - konieczna znajomość języka 

angielskiego na poziomie porozumiewania się z zespołem z zagranicy 

52. 
Trening mięśni stabilizujących kręgosłup a sprawność funkcjonalna osób starszych 

Dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska, prof.AWF 

53. 
Analiza aktywności fizycznej i technicznej profesjonalnych piłkarzy nożnych występujących 

w najlepszych ligach europejskich oraz turniejach najwyższej rangi 

Dr hab. Paweł Chmura, prof. AWF 

 

54. Ocena zdolności szybkościowych u młodych piłkarzy nożnych 

55. Powtarzane wysiłki sprinterskie jako kluczowy element przygotowania motorycznego 

56. Identyfikowanie talentów w grze w piłkę nożną 

57. Monitorowanie obciążenia zewnętrznego i wewnętrznego podczas kolejnych faz sezonu 

piłkarskiego 

58. Wpływ warunków klimatycznych na zdolności wysiłkowe piłkarzy nożnych 

59. 
Biomechaniczna analiza układu ruchu podczas wykonywania ruchów naturalnych oraz 

specyficznych sportowca 
Dr hab. Artur Struzik, prof. AWF 



60. 
Elektromiograficzna ocena wybranych mięśni szkieletowych człowieka w ćwiczeniach 

korekcyjnych proponowanych na wady kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej 
Dr hab. Agnieszka Szpala, prof. AWF 

61. 
Analiza ruchu wybranych aktywności fizycznych człowieka; pomiar kinematyki i dynamiki; 

systemy analizy ruchu 

Dr hab. inż. Sławomir Winiarski, prof. AWF 
62. 

Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej (AR) w nauczaniu 

stereotypów ruchowych 

63. 
Aktywność fizyczna a umiejętności wzrokowe; trening widzenia w sporcie 

64. 
Efektywne systemy komunikowania w obszarze zachowań sportowych, biznesowych i 

społecznych 
Prof. dr hab. Gabriel Łasiński 

65. Cyfrowe modele zarządzania organizacja sportową 

Dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF 

66. E-sport 

67. Informatyka afektywna w organizacji eventów sportowych i rekreacyjnych,  

68. 
Telemetria w zarządzaniu sportem 

69. Telerehabilitacja-aspekty organizacyjne 

70. Funkcjonalności virtualnej(virtual reality) i rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) 

w doskonaleniu organizacji procesów trenowania sportowców 

71. 
Nowoczesne, mobilne platformy organizacji procesów szkolenia sportowego ( big data, 

przetwarzanie maszynowe, internet wszechrzeczy , chmura obliczeniowa....) 

72. Joga w Polsce w latach 1990-2020 jako forma ćwiczeń psychosomatycznych   
Dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. AWF 

73. 
Kompetencje interpersonalne (tzw. "miękkie") jako niezbędne dyspozycje w zawodach 

społecznych (nauczyciel, fizjoterapeuta, trener, animator rekreacji i turystyki) Dr hab. Anna Romanowska-Tołłoczko 

74. Kompetencje psychospołeczne a wypalenie zawodowe nauczycieli /trenerów 



75. Ocena stanu psychofizycznego osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych 
Dr hab. Iwona Malicka prof. AWF 

76. Wirtualna terapia wspierająca rehabilitację kobiet z rozpoznaniem raka piersi 

77. 
Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego w 

kończynach górnych 
Dr hab. Ryszard Jasiński, prof. Uczelni 

78. 
Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego u człowieka, wpływ reografii krwi z 

kończyn górnych i dolnych na wynik sportowy oraz postępy rehabilitacji 

79. Rola treningu mięśni wdechowych w fizjoterapii  osób z chorobami cywilizacyjnymi Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw. 

80. Analiza rozwoju wyników sportowych na przykładzie lekkiej atletyki  

Dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF 

81. Rozwoju zdolności motorycznych – trening szybkości, siły i mocy (plyometria)  

82. Analiza środków i obciążeń treningowych w lekkiej atletyce 

83. Ocena sprawności fizycznej sportowców w różnych dyscyplinach sportu 

84. Biomechaniczna analiza technik konkurencji lekkoatletycznych 

85. Zwinność – umiejętność zmiany kierunku biegu  

86. 
Trening oddechowy jako poprawa wydolność tlenowej i beztlenowej w różnych formach 

aktywności ruchowej 

87. Analiza przyczyn i skutków urazów i kontuzji w lekkiej atletyce 

 


