HARMONOGRAM ZEBRAŃ NAUKOWYCH INSTYTUTU
w roku akademickim 2017/2018
INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
sala 4
PIĄTEK 09.00 – 11.00
DATA

OSOBA

TEMAT

27 października 2017r.

dr Krzysztof Stachowiak

10 listopada 2017r.

prof. UAM dr hab. Paweł Churski

24 listopada 2017r.

15 grudnia 2017r.
12 stycznia 2018r.

prof. ZUT dr hab. inż. arch.
Robert Barełkowski
dr Emilia Bogacka
dr Bartłomiej Kołsut
dr Marcin Woźniak
mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia

19 stycznia 2018r.

mgr Edyta Bąkowska

09 luty 2018r.

mgr inż. Bartosz Wojtyra

23 luty 2018r.

09 marca 2018r.

dr Przemysław Ciesiółka
dr Bartłomiej Kołsut
prof. UAM dr hab. Sylwia Staszewska
dr Paweł Motek
dr Barbara Konecka-Szydłowska
dr Katarzyna Kulczyńska
dr Robert Kudłak
mgr Piotr Hektus

Dane 2.0: Krytyczne spojrzenie na nowe źródła informacji
w badaniach społeczno-ekonomicznych
Zintegrowane planowanie rozwoju
– teoria, praktyka, wyzwania dydaktyki
Globalne myślenie, lokalne planowanie: oddolna organizacja procesu planistycznego
zorientowana na implementację
Prezentacje podsumowujące projekty dydaktyczne PO WER:
GEOCENTRUM DOSKONAŁOSCI oraz KIERUNEK PRACA
Badanie efektywności polityki rynku pracy - podejście wieloagentowe
Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Gruzji
i jego uwarunkowania
(otwarcie przewodu doktorskiego)
Partycypacyjne Systemy Informacji Geograficznej
w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej
(otwarcie przewodu doktorskiego)
Wpływ lokalnych stref aktywności gospodarczej na rozwój obszarów wiejskich
województwa wielkopolskiego
Podsumowanie prac nad programami rewitalizacji Poznania, Kalisza oraz gmin
Sieraków i Lwówek Wielkopolski

16 marca 2018r.

mgr Adam Nowak

23 marca 2018r.
06 kwietnia 2018r.

dr Urszula Kaczmarek
mgr Tomasz Sowada

20 kwietnia 2018r.

mgr Tomasz Herodowicz

1 grudnia 2017r.

02 marca 2018r.

Sprawozdanie z realizacji programu badawczego zrealizowanego
w okresie urlopu naukowego
Wpływ elementów środowiska geograficznego
na rozmieszczenie elektrowni wiatrowych i solarnych w Polsce
Rola miejskich obszarów funkcjonalnych w rozwoju regionalnym w Polsce w świetle
nowych wyzwań polityki regionalnej
(otwarcie przewodu doktorskiego)
(prezentacja wyników pracy habilitacyjnej)
Rola ruchów miejskich w procesie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym
i zarządzaniu miastem
(podsumowanie pracy doktorskiej)
Znaczenie unijnej polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru
rozwoju sustensywnego w

DATA

OSOBA

27 kwietnia 2018r.

prof. UAM dr hab. Paweł Churski i Zespół

11 maja 2018r.

dr Michał Męczyński

18 maja 2018r.

mgr inż. Dawid Bała

25 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.

mgr Filip Bebenow
dr Barbara Konecka-Szydłowska

8 czerwca 2018r.

dr Justyna Wilk

TEMAT
(podsumowanie pracy doktorskiej)
PREZENTACJA WYNIKÓW CZĄSTKOWYCH
PROJEKTÓW NCN realizowanych w Instytucie:
Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społecznoekonomicznego regionów mniej rozwiniętych
(NCN, Nr 2015/19/B/HS5/00012)
Czynniki kształtujące rynek pracy klasy kreatywnej
(prezentacja wyników pracy habilitacyjnej)
Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych
w województwie wielkopolskim
Przekształcenia organizacyjnie wydzielonych systemów kolei w Polsce w XXI w.
Małe miasta we współczesnych procesach przemian
regionalnego systemu osadniczego województwa wielkopolskiego
(prezentacja wyników pracy habilitacyjnej)
Proces zrównoważonego rozwoju regionów europejskich i jego modelowanie
z wykorzystaniem analizy danych symbolicznych i jakościowych.

