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Plan wystąpienia

• Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania badań 

naukowych;

• Problematyka badań, najważniejsze projekty badawcze

i współpraca międzynarodowa;

• Aplikacyjny wymiar badań naukowych;

• Integracja badań naukowych, dydaktyki i praktyki.



Struktura organizacyjna IGSEiGP na 
początku lat 90. XX wieku: 

• Zakład Analizy Regionalnej;

• Zakład Gospodarki Przestrzennej;

• Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi;

• Zakład Planowania Przestrzennego;

• Zakład Systemów Osadniczych i Ludności.



• Zakład Analizy Regionalnej;

• Zakład Gospodarki Przestrzennej;

• Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi;

• Zakład Planowania Przestrzennego;

• Zakład Systemów Osadniczych 

i Organizacji Terytorialnej

• Zakład Ekonometrii Przestrzennej;

• Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej;

• Zakład Zachowań Przestrzennych Człowieka.

Obecna struktura organizacyjna Instytutu:



Jednostki działające przy Instytutcie:

• Centrum Badań Metropolitalnych (konsorcjum czterech 
poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego 
i Uniwersytetu Przyrodniczego), 

• Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych 
(CAPiSE) działający w ramach Fundacji UAM, 



• Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (dawniej „Biuletyn Instytutu

Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”), wydawane w języku

polskim od 2007 roku

oraz

• Quaestiones Geographicae (anglojęzyczne), seria „Human Geography

and Spatial Management”, którego początki sięgają 1974 roku, a w

obecnej formule (tzn. w powiązaniu z gospodarką przestrzenną)

wydawane jest od 2006 roku

Czasopisma naukowe:



Najważniejsze kierunki badań: 

1. Podstawy teoretyczno-metodologiczne gospodarki przestrzennej; 

2. Metody analizy regionalnej i lokalnej oraz modelowanie struktur 

i procesów przestrzennych;

3. Rozwój społeczno-gospodarczy, procesy konwergencji 

oraz kształtowanie się obszarów wzrostu i stagnacji; 

4. Zmiany struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie 

w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowej; 



5. Zmiany w strukturze przestrzennej rolnictwa i obszarów wiejskich 

Wielkopolski, Polski i krajów Unii Europejskiej; 

6. Planowanie, gospodarka przestrzenna i rozwój zrównoważony w wymiarze 

krajowym, regionalnym, lokalnym i transgranicznym; 

7. Współczesne uwarunkowania, mechanizmy i tendencje rozwoju miast i 

regionów;

8. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie - struktura 

przestrzenna, funkcje, restrukturyzacja, zarządzanie i rewitalizacja; 

9. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim. 

Najważniejsze kierunki badań: 



Badania teoretyczne:

• Ład przestrzenny

• Rozwój zrównoważony

• Zarządzanie terytorialne

• Gospodarka lokalna

• Rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych

Badania w zakresie metod analizy przestrzennej:

• Metody statystycznej analizy wielozmiennej

• Modele struktur i procesów przestrzennych

• Modele fraktalne

Najważniejsze kierunki badań: 



Problematyka rozwoju regionalnego i lokalnego:

• Procesy konwergencji społeczno-ekonomicznej oraz kształtowanie 
się obszarów wzrostu i stagnacji  gospodarczej

• Specjalizacja regionalna

• Rola klastrów oraz sieci współpracy międzygminnej

• Projekt SIESTA (Spatial Indicators for a “Europe 2020 Strategy” 
Territorial Analysis) w ramach programu ESPON: opracowanie 
propozycji wskaźników dla potrzeb Strategii Europa 2020

Najważniejsze kierunki badań: 



Miasta i obszary metropolitalne –
najczęstszy obiekt badań

• „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast” (program Tempus-Phare, 1999-2001);

• ACRE (Accommodating Creative Knowledge: Competitiveness of European Metropolitan Regions

within the Enlarged Union, 2006-2010), realizowany w ramach VI Programu Ramowego Unii

Europejskiej;

• CREA.RE (Creative Regions, 2010-2013), realizowany we współpracy z Urzędem Miasta w

Poznaniu (który był jego koordynatorem) w ramach programu Interreg IV C;

• STAREBEI (STAges de REcherche BEI-EIB, Ivesting in urban sustainable development in Poland.

Risks and opportunities for Urban Development Funds, 2010-2011), program finansowany przez

Europejski Bank Inwestycyjny;

Wybrane projekty badawcze i aplikacyjne:



• COMMIN+ (Promoting Spatial Development by Creating Common Mindscapes) – projekt

wspólny z Akademią Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego ARL w Hanowerze;

• CIRES (Cities Regrowing Smaller– Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in

Shrinking Cities across Europe, 2009-2013), realizowany w ramach Europejskiego

Programu Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST;

• EBEH (Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych, 2012-2016)

finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN);

• Inne projekty NCN-owskie związane m.in. z cyklem życia miasta, kształtowaniem się

gospodarki kreatywnej, miejskimi systemami transportowymi, elektroniczną administracją,

partycypacyjnym paradygmatem planowania przestrzennego, percepcją i użytkowaniem

przestrzeni publicznych miasta.

Wybrane projekty badawcze i aplikacyjne – c.d.



Internacjonalizacja  badań w zakresie 
gospodarki przestrzennej

• współpraca z wieloma zagranicznymi ośrodkami  naukowymi, m.in. 
w Amsterdamie, Barnaule, Berlinie, Birmingham, Bratysławie, Dortmundzie, 
Irkucku, Jaen, Moskwie, Kilonii, Lipsku, Portsmouth, Tbilisi i Wilnie;

• członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Szkół Planistycznych AESOP 
(Association of European Schools of Planning), Regional Studies 
Association, European Regional Science Association oraz Sieci Instytutów 
Badań Przestrzennych i Planowania w Europie Środkowej i Wschodniej 
(spa-ce.net).



Aplikacyjny wymiar badań - współpraca 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

- na poziomie regionalnym i lokalnym:

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;

• Urząd Miasta Poznania; 

• władze samorządowe wielu miast i gmin;

• Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego;

• Miejska Pracownia Urbanistyczna;

• Wojewódzki Urząd Pracy;

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM;

• Centrum Kultury ZAMEK i Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT;

- na poziomie krajowym:

• Ministerstwo Rozwoju;

• Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN;

• Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi;

• Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.



Opracowania i ekspertyzy związane z:

• tworzeniem strategii rozwoju i planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

• ewaluacją programów rozwoju regionalnego, 

• wykonywaniem programów i projektów rewitalizacji.







Integracja badań naukowych, dydaktyki i praktyki 

oraz związany z nią efekt synergii



Ścieżka rozwoju od projektu badawczego do 
studiów podyplomowych



Sieć współpracy wokół projektów naukowych, praktycznych
i dydaktycznych związanych z sektorem kreatywnym, realizowanych 
w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej UAM



Projekt RURACTION - „Social entrepreneurship in structurally weak rural
regions: Analysing innovative troubleshooters in action” realizowany w ramach
programu UE Horyzont 2020 – Maria Skłodowska-Curie International Training
Network (ITN), 2016-2020

Cele:

• prowadzenie badań naukowych związanych z identyfikacją obszarów
szczególnie zagrożonych marginalizacją;

• zaproponowanie praktycznych rekomendacji w zakresie sposobów
przezwyciężania tej marginalizacji, wykorzystujących m.in. zasoby lokalnej
przedsiębiorczości społecznej;

• działania edukacyjne skierowane do decydentów (zwłaszcza w
samorządach), społeczności lokalnych oraz studentów studiów doktoranckich
(m.in. staże zagraniczne w instytucjach działających na rzecz obszarów
zagrożonych marginalizacją).

Najnowszy przykład integracji badań 
naukowych, dydaktyki i praktyki:



Dziękuję za uwagę!


