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Marek Kejna urodził się w 1961 r. w Nieszawie na Kujawach, gdzie 

ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Następnie 

podjął studia geograficzne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, które ukończył w 1985 r. W tym samym roku został 

zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Geografii UMK. W 

1995 roku uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi, a w 2009 roku 

otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie geografii na 

Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Od 2015 r. jest zatrudniony na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 

W latach 2009-2010 był zastępcą dyrektora Instytutu Geografii, a w okresie 2012-2016  

prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi. W latach 2016-2020 piastował 

funkcję dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. Był członkiem 

Senatu UMK (2016-2020) i różnych uczelnianych komisji. 

Prof. M. Kejna jest meteorologiem i klimatologiem, zajmuje się też kompleksowym 

monitoringiem środowiska. Prowadzi badania w Polsce i za granicą, zwłaszcza w regionach 

polarnych. Uczestniczył w 7 wyprawach polarnych na Spitsbergen oraz w 3 wyprawach na 

Antarktydę. Od 1993 r. organizował, a od 2000 r. jest kierownikiem Stacji Zintegrowanego 

Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UMK w Koniczynce k. Torunia, w której prowadzi i 

koordynuje interdyscyplinarne badania stanu środowiska. Badania prowadził w ramach 11 

grantów KBN, NCN i we współpracy międzynarodowej. Uczestniczył w 105 konferencjach 

krajowych i zagranicznych. Odbył 23 staże i szkoły krajowe i zagraniczne, w tym w Wielkiej 

Brytanii, Rosji, Grecji, Czechach i innych.   

Jest autorem 261 publikacji, w tym 2 monografii. Był redaktorem/współredaktorem 11 

książek oraz pierwszych numerów czasopisma Bulletin of Geography - Physical Geography 

Series. Pod jego kierunkiem zostało zrealizowanych 29 prac magisterskich z zakresu geografii, 

geoinformacji środowiskowej oraz turystyki i rekreacji, a także 8 prac licencjackich z geografii. 

Uczestniczył także w licznych postępowaniach na stopień doktora i doktora habilitowanego. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Polskiego Towarzystwa 

Geofizycznego. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej był wielokrotnie 

nagradzany przez Rektora UMK.  

Marek Kejna jest żonaty. Czas wolny spędza na działce w ukochanej Nieszawie lub na 

wycieczkach i trekkingach w górach Polski, Europy i świata.   


