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Wykształcenie 

 inżynier – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii 
Środowiska, kierunek gospodarka przestrzenna; 

 magister – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych, kierunek gospodarka przestrzenna, specjalność: 
planowanie przestrzenne; 

Pełnione funkcje 

 doktorant 

Zainteresowania naukowe 

 wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,  

 polityka przestrzenna na obszarach wiejskich,  

 geografia przemysłu, 

 geografia piwa 
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Aktywność konferencyjna 

 konferencja: „Rola edukacji w procesie odnowy wsi w Polsce”, Rochna k. Brzezin, 
16-17 października 2014 r.; tytuł referatu: „Zagospodarowanie przestrzenne gminy 
wiejskiej Kotlin w świadomości jej mieszkańców”; 

 konferencja: „Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna”, Łódź, 16-
17 kwietnia 2015 r; tytuł referatu: prof. UAM dr hab. A. Kołodziejczak „Koncepcja 
zakorzenienia w badaniach nad rozwojem lokalnym – studium Sierakowa”; 

 konferencja: „XXX Seminarium Geografii Wsi - obszary wiejskie – pierwsza dekada 
w Unii Europejskiej i nowa perspektywa”, Opole, 27-28 kwietnia 2015 r.; tytuł 
referatu: „Lokalne strefy aktywności gospodarczej w planowaniu przestrzennym 
obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego”; 

 konferencja: „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, 
Kraków, 7-8 grudnia 2015 r.; tytuł referatu: „Funkcjonowanie lokalnych stref 
aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”  

 konferencja: XXX Seminarium Geografii Wsi „Obszary wiejskie – pierwsza dekada w 
Unii Europejskiej i nowa perspektywa”, Jachranka, 6-7 czerwca 2016 r.; tytuł 
posteru: Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi – studium 
przypadku Rokietnicy; 

 konferencja: The role of spatial planning and sustainable development, Szczecin, 
14.10.2016 r.; tytuł referatu: Barełkowski R., Wardęski Ł., Wojtyra B., 
Metodologiczne i praktyczne aspekty oceny aktualności studium i planów 
miejscowych na rzecz kreacji polityki przestrzennej. 

 konferencja: 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola przemysłu i 
usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”, The Role of 
Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems”; Kraków 
05-06.12.2016 r.; tytuł referatu: „Rozwój branży piwowarskiej w Polsce w okresie 
tzw. „piwnej rewolucji” w latach 2011-2016” /The development of the beer market 
in Poland between 2011-2015, in period of “The Beer Revolution”/ 

  konferencja: Konferencja Jubileuszowa 25 lat Gospodarki Przestrzennej, Poznań, 
24-25.11.2016 r.; tytuł posteru: „Strategiczne Rezerwy Inwestycyjne jako 
innowacyjny element studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” 

Projekty badawcze 

 - 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

 gospodarka i planowanie przestrzenne; 

 geografia ludności i osadnictwa; 

 laboratorium magisterskie; 
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Pozostałe osiągnięcia naukowe (staże, nagrody, stypendia, etc.) 

- 

 


