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Wykształcenie 

2018 – magister gospodarki przestrzennej, specjalność zarządzanie przestrzenne,        
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 
praca magisterska pt. „Wpływ polityki regionalnej UE na kształtowanie czynników i poziomu 
rozwoju lokalnego w Polsce na przykładzie miasta Turku w latach 2004-2013”,                 
promotor prof. Paweł Churski 

Pełnione funkcje 

 

Zainteresowania naukowe 

 planowanie i zarządzanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym 

 polityka regionalna UE, Polski i Hiszpanii 

 polityka rynku pracy 

Wykaz publikacji 

 Ochota D. 2018. Aktywność i skuteczność władz samorządowych Turku w pozyskiwaniu 
środków europejskich w latach 2004-2013. [W:] P. Churski (red.), Rozwój Regionalny  
i Polityka Regionalna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 167-180 

Aktywność konferencyjna 

 Udział w Konferencji „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej  
i gospodarki przestrzennej” organizowanej przez IGSEiGP na UAM w Poznaniu z posterem  
pt. „Rozwój lokalny w podejściu polityki regionalnej UE zorientowanym terytorialnie na 
przykładzie miasta Turku w latach 2004-2013” 

 Udział w 5th SURE Summer School 2018 w Hildesheim (Niemcy) pt. “Urban Ecosystem 
Services and Management – European Approach”. Współautor referatu pt. “Greening and 
Blueing the City of Hildesheim” 

Projekty badawcze 

 Udział w projekcie badawczym „Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu 
czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych” finansowanym 
ze środków Narodowego Centrum Nauki (2015/19/B/HS5/00012) 

 Udział w projekcie naukowym „Poznańska Akademia Przestrzeni” realizowanym przez 
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM 

 Udział w opracowaniu Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do roku 2030 na zlecenie 
władz lokalnych 

 Udział w projekcie badawczym w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura 
– Interwencje” w Gdyni 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 
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Pozostałe osiągnięcia naukowe (staże, nagrody, stypendia, etc.) 

 Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+ w Baezie (Hiszpania) 


