DM-8, dr Dorota Trzcińska, mgr Dorota Świderska (dokt.)
zadanie realizowane w ramach projektu statutowego (DS.-139) „Dziecko na przełomie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozwój somatyczny, sprawność fizyczna i postawa ciała”
DM-11, mgr Daria Broda
Poziom zdolności zachowania równowagi ciała oraz budowa somatyczna zawodniczek uprawiających
estetyczno-techniczne dyscypliny sportu
DM-12, dr hab. n. med. prof. AWF Andrzej Wiśniewski, mgr Anna Majchrzak (dokt.)
Sprawność fizyczna dzieci i młodzieŜy z cukrzycą typu 1
DM-13, dr Piotr Majdak
Turystyka zrównowaŜona na wybranych obszarach wschodniej Polski. Strategie – rozwiązania – efekty
DM.-15, mgr Artur Bosek
Grupy interesu w Kazimierzu Dolnym wobec rozwoju turystyki i rekreacji
DM-16, prof. dr hab. GraŜyna Lutosławska, mgr Anna Szymańska (dokt.)
Wydolność tlenowa i beztlenowa, sposób Ŝywienia oraz parametry biochemiczne we krwi w róŜnych
okresach cyklu treningowego u kobiet uprawiających rugby
DM-17, dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek, mgr Anna Kamelska (dokt.)
Efekty zdrowotne treningu kolarskiego osób niewidomych oraz prawidłowo widzących
DM-19, dr Anna Leś
Organizacje pozarządowe promujące kulturę fizyczną a wspieranie aktywności lokalnej – stan faktyczny a
oczekiwania społeczności lokalnej
DM-20, dr Małgorzata Gałązka
Turystyka zrównowaŜona w gminach Kampinoskiego Parku narodowego – moŜliwości i bariery rozwoju
DM-21, dr Jakub Adamczyk
Wykorzystanie termografii w ocenie zdolności wysiłkowej sportowców
DM.-24, dr hab. prof. AWF Krzysztof Mazurek, mgr Katarzyna Witek (dokt.)
Sprawność funkcjonalna układu oddechowego i układu krąŜenia oraz wybrane wskaźniki biochemiczne u
męŜczyzn w wieku 50+ aktywnych i nieaktywnych fizycznie
DM-25, dr Agata Stefanowska
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów nadrzecznych jako szansa zrównowaŜonego rozwoju
obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie Warszawy
DM,-27, dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski, mgr Beata Wolnik (dokt.)
Ocena sposobu Ŝywienia, stanu odŜywienia oraz sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym
DM.-28, dr hab. prof. AWF Michał Wychowański, mgr Kamil Kamiński (dokt.)
Ocena skuteczności wybranych technik terapii tkanek miękkich w usprawnianiu osób z zespołem
przeciąŜeniowym przejścia piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa
DM.-29, dr hab. prof. AWF Michał Wychowański, mgr Agata Bielińska (dokt.)
Ocena skuteczności wybranych metod terapii u pacjentów z bólami przeciąŜeniowymi przejścia szyjnegopiersiowego kręgosłupa bez zdiagnozowanych schorzeń krąŜka
DM.-30, dr hab. prof. AWF Bartosz Molik, mgr Grzegorz Prokopowicz (dokt.)
Charakterystyka gry w koszykówkę na wózkach w relacji do moŜliwości funkcjonalnych zawodników
DM-31, dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz, mgr Paulina Szyszka (dokt.)

Biomechaniczna analiza techniki bojów klasycznych w podnoszeniu cięŜarów
DM-32, dr hab. prof. AWF Jerzy Nowocień, mgr Andrzej Rygas (dokt.)
Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do kierowania procesem wychowania fizycznego na
pierwszym etapie edukacyjnym w Kaliszu w obliczu reformującej się szkoły
DM-33, dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska, mgr Aleksandra Samełko (dokt.)
Nastrój w wyniki sportowe zawodników pływania
DM-34, dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska, mgr Michał Knittel (dokt.)
Czynniki warunkujące skuteczność radzenia sobie ze stresem przez zawodników tenisa i narciarstwa
alpejskiego
DM-35, prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, mgr Zuzanna Mazur (dokt.), mgr Natalia Organista
(dokt.)
Nierówności płciowe w sporcie na przykładzie treści artykułów przsowych „Gazety Wyborczej” w latach
2010-2013
DM-36, dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz, mgr Anna Szymańska (dokt.)
Imigranci sportowi w polskich ligach tenisa stołowego i badmingtona
DM-37, mgr Anna Ogonowska-Słodownik
Wpływ aktywności fizycznej, sposobu Ŝywienia oraz składu ciała na sprawność funkcjonalną osób
starszych

