
HARMONOGRAM ZEBRAŃ NAUKOWYCH INSTYTUTU  
w roku akademickim 2016/2017 

INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
sala 4 

 
PIĄTEK 09.00 – 11.00  

 
 

DATA OSOBA TEMAT 
28 października 2016r.  dr Anna Tobolska Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni 

lokalnej i regionalnej (na przykładzie wybranych koncernów przemysłowych w 
zachodniej Polsce) 

27 stycznia 2017r.  dr Krzysztof Stachowiak Zasoby przestrzeni publicznej w polskich miastach 
24 lutego 2017r.  dr Magdalena Wdowicka Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych 
03 marca 2017r. prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz  Horizon 2020 Marie Sklodowska –Curie  

European Training Network RurAction 
24 marca 2017r. dr Adam Radzimski Polityka państwa na rzecz odnowy miast: doświadczenia Niemiec 

W tym prezentacja projektu NCN: 
Rola interwencji władz publicznych w procesie rozwoju miast. Studium przypadku 

Niemiec (NCN, Nr 2013/09/D/HS4/00575) 
31 marca 2017r.   

 
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek i Zespół 

 
 

prof. UAM dr hab. Paweł Churski i Zespół 

PREZENTACJA PROJEKTÓW NCN realizowanych w Instytucie (cz. I): 
 

Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym 
(NCBiR, Nr PBS3/A9/39/2015) 

 
Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-

ekonomicznego  regionów mniej rozwiniętych  
(NCN, Nr 2015/19/B/HS5/00012) 

07 kwietnia 2017r.  dr Krzysztof Stachowiak Requiem dla Detroit: Kryzys miejski i jego oblicza 
21 kwietnia 2017r. mgr Ewa Woźniak Biogospodarka w województwie wielkopolskim i jej potencjał rozwojowy 

 
 
 
 
 

19 maja 2017r. 

 
 

prof. UAM dr hab. Jacek Kotus 
 
 
 

dr Michał Rzeszewski 
 
 

mgr Wojciech Ewertowski 

PREZENTACJA PROJEKTÓW NCN realizowanych w Instytucie (cz. II): 
 

Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego – identyfikacja stanu oraz 
budowa modelu partycypacji w planowaniu przestrzennym w polskim dużym mieście 

(NCN, Nr 2014/15/B/HS4/00839) 
 

Cyberprzestrzeń czy rozszerzona rzeczywistość – przestrzenny wymiar nowych mediów 
jako cyfrowa warstwa palimpsestu miejsca (NCN Nr 2015/17/D/HS4/00272) 

 
Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych 

kręgach kulturowych  (NCN, Nr 2014/15/N/HS4/01430) 



DATA OSOBA TEMAT 
26 maja 2017r.  dr Michał Dzięcielski  Wykorzystanie symulacji komputerowych atraktorów grawitacyjnych  

w badaniach przestrzennych  
02 czerwca 2016r.  

 
dr Jędrzej Gadziński 

 
 
 

dr Wojciech Dyba 
 
 
 

mgr Tomasz Herodowicz 

PREZENTACJA PROJEKTÓW NCN realizowanych w Instytucie (cz. III): 
 

Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i 
zachowań komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych  

(NCN, Nr 2015/17/D/HS4/00270) 
 

Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze „Trzecich Włoch” oraz 
ich rola w adaptacji firm do zmian rynkowych wywołanych ogólnoświatowym kryzysem 

gospodarczym (NCN, Nr 2015/17/N/HS4/00205) 
 

Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju 
sustensywnego w Polsce  (NCN, Nr 2016/21/N/HS4/00075)  

09 czerwca 2017r.  mgr  Robert Hoffman Lokalne Grupy Działania jako nowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego 

15 września 2017r. mgr Emilia Jaroszewska  Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego 
negatywnym skutkom 

 


