WYDZIAŁ GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UAM

Informacje o Wydziale
Wydział
Geografii
Społeczno
–
Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej to jednostka naukowo badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prowadząca badania i kształcąca studentów w dyscyplinie
geografia
społeczno-ekonomiczna
i
gospodarka
przestrzenna zaliczanych do nauk społecznych.
Mieści się on w kompleksie budynków na poznańskim
Kampusie Morasko tworzących Collegium Geographicum.

Informacje o Wydziale
Wydział w liczbach:
•

ponad 80 nauczycieli akademickich (w tym
zagraniczni profesorowie wizytujący)

•

ponad
700
studentów
(na
stacjonarnych i niestacjonarnych)

•

2 kierunki studiów (w tym inżynierskie oraz w
trybie niestacjonarnym)

•

Biblioteka: ponad 111 tys. woluminów, 57 tys.
tytułów czasopism elektronicznych przez BU

•

Wydziałowe Archiwum Kartograficzne – 35
tys. map tematycznych w wersji tradycyjnej
i cyfrowej

studiach

Historia Wydziału
Wydział, będąc jednym z sukcesorów jednostek
geograficznych utworzonych w pierwszych latach
funkcjonowania UAM, bezpośrednio kontynuuje tradycję,
powołanego w 1981 r. z inicjatywy prof. Zbyszka
Chojnickiego – Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
Wydzielenie tej jednostki w 2019 r. było ukoronowaniem
wieloletniego rozwoju tzw. Poznańskiej szkoły geografii
ekonomicznej, powszechnie kojarzonej z tworzeniem
modeli konceptualnych oraz wykorzystaniem metod
ilościowych w geografii społeczno-ekonomicznej.

Informacje o Wydziale
Obecnie Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej jest jednym z największych
ośrodków badań miejskich i regionalnych w Europie
Środkowo-Wschodniej, na którym prowadzone są badania
obejmujące niemalże całe spectrum problematyki badawczej
geografii
społeczno-ekonomicznej
i
gospodarki
przestrzennej.
Do nowy nurtów badawczy podejmowanych przez
pracowników należą m.in. badania nad świadczeniami
ekosystemów, mobilnością mieszkańców metropolii,
zmieniającą się rolą obszarów wiejskich, wyzwaniami
zintegrowanego
planowania
strategicznego
i
przestrzennego,
nierównościami
społecznoi ekonomiczno- przestrzennymi, czy też szeroko pojętą
partycypacją społeczną w procesach planistycznych.

Informacje o Wydziale
Miarą pozycji naukowej Wydziału w kraju są sukcesy
jego pracowników. Obecnie pracownicy Wydziału Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
i
Gospodarki
Przestrzennej
wchodzą w skład m.in. Rady Doskonałości Naukowej,
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz komitetów
Polskiej Akademii Nauk (Komitet Nauk Geograficznych oraz
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju). Są
również regularnie zapraszani do różnych gremiów
eksperckich na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Pracownicy oraz doktoranci Wydziału wielokrotnie
w ostatnich latach byli laureatami ogólnopolskich nagród
oraz konkursów stypendialnych, w tym m.in. Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju.

Informacje o Wydziale

Działalność naukowa Wydziału przekłada się na jego
aktywną obecność na forum międzynarodowym.
Pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej wchodzą m.in. w skład rad
i zespołów Międzynarodowej Unii Geograficznej (IGU),
Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planistycznych
(AESOP – Association of European Schools of Planning),
Regional Studies Association (RSA), European Regional
Science Association (ERSA), Sieci Instytutów Badań
Przestrzennych i Planowania w Europie Środkowej
i Wschodniej (spa-ce.net).

Informacje o Wydziale
Dziekan: Prof. dr hab. Paweł Churski
Prodziekani:
• dr hab. Artur Bajerski, prof. UAM
• dr Paweł Motek
Pracownicy: 93 osoby,
• 23 profesorów
• 41 doktorów
• 10 pracowników techn. i adm.
• 19 doktorantów
Struktura:

8 Zakładów, 1 Pracownia,
3 Laboratoria

Siedziba:

Collegium Geographicum,
ul. B. Krygowskiego 10
61-680 POZNAŃ

Informacje o Wydziale
Struktura Wydziału:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAKŁAD GEOGRAFII EKONOMICZNEJ
ZAKŁAD GEOGRAFII KOMPLEKSOWEJ
ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD GEOGRAFII ROLNICTWA I WSI
ZAKŁAD GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO
ZAKŁAD STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH
ZAKŁAD SYSTEMÓW OSADNICZYCH I ZARZĄDZANIA
TERYTORIALNEGO
ZAKŁAD EKONOMETRII PRZESTRZENNEJ
PRACOWNIA GEOGRAFII KRYTYCZNEJ

Informacje o Wydziale
Przy Wydziale
Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej działają trzy laboratoria
specjalistyczne:
• LABORATORIUM
MODELOWANIA
PRZESTRZENNEGO

EKONOMETRYCZNO-

• LABORATORIUM REWITALIZACJI MIAST I ODNOWY WSI

• LABORATORIUM GEOGRAFII
INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

CYFROWEJ

I

SYSTEMÓW

W ramach współpracy Fundacji UAM
Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
i
Przestrzennej działa:

i Wydziału
Gospodarki

• CENTRUM ANALIZ PRZESTRZENNYCH
EKONOMICZNYCH (CAPISE)

SPOŁECZNO-

I

Informacje o Wydziale
Wydział jest też siedzibą ogólnouniwersyteckiego
Centrum Badań Metropolitalnych (CBM)
CBM jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu,
powołaną
zarządzeniem
JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka w dniu
1 marca 2009 r., którą kieruje prof. dr hab. Tomasz
Kaczmarek.
Centrum realizuje swoje cele oraz zadania poprzez
prowadzenie badań, w tym analiz, ekspertyz i strategii dla
instytucji
rządowych
i
samorządowych,
organizacji
gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w
zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznańskiej
i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działalność naukowa
Działalność naukowo-badawcza skoncentrowana jest na
następującej problematyce:
•

Zmiany struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie
w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowej

•

Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie
–
struktura
przestrzenna,
funkcje,
restrukturyzacja,
zarządzanie
i rewitalizacja

•

Współczesne uwarunkowania,
rozwoju miast i regionów

•

Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim

•

Analiza fraktalna
dynamicznych

•

Struktura czasowo-przestrzenna wybranych gatunków roślin
uprawnych w Polsce

złożonych

mechanizmy

przestrzennych

i

tendencje

systemów

Działalność naukowa
Działalność naukowo-badawcza skoncentrowana jest na
następującej problematyce:

•

Czynniki rozprzestrzeniania
w kształtowaniu poziomu
rozwiniętych

się procesów rozwojowych
spójności regionów mniej

•

Rozwój
i planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
i zagospodarowania przestrzennego w różnych skalach
przestrzennych:
aspekty
teoretyczne,
metodologiczne,
empiryczne i praktyczne

•

Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa i obszarów wiejskich
w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim

•

Przestrzenna organizacja gospodarki oraz jej uwarunkowania
instytucjonalne, ekonomiczne i społeczne

•

Modelowanie
społeczno-ekonomicznych
przestrzennych w różnych skalach

procesów

Działalność naukowa
Czasopismo Rozwój Regionalny i Polityka
Regionalna stwarza możliwość prezentacji wyników
najnowszych badań, wymiany poglądów oraz
prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko
rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście
uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych,
jak również podejmowanej interwencji publicznej.

Stanowi ono ważne źródło informacji na temat
aktualnych
problemów
teoretycznych
rozwoju
regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia
możliwość zapoznania się z doświadczeniami
praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego
modelu polskiej polityki regionalnej.

Działalność naukowa
Podstawową
misją czasopisma Quaestiones
Geographicae jest umożliwienie wypromowania
naukowcom ich osiągnięć w światowej społeczności
naukowej. Czasopismo ma na celu ułatwienie
wymiany pomysłów między naukowcami z różnych
krajów. Jest wydawane w języku angielskim.
W czasopiśmie dominują artykuły dotyczące podstaw
teoretycznych i metodologicznych związanych z
rozwojem
dyscypliny
geografia
społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz
stanowiące przeglądy i prezentujące wyniki badań
empirycznych będące przedmiotem zainteresowania
tej dyscypliny w ramach międzynarodowego
czytelnictwa i mające znaczenie teoretyczne lub
praktyczne.

Działalność naukowa
Akademickie Koło Naukowe
Gospodarki Przestrzennej

Studenckie Koło Naukowe Geografów
im. Stanisława Pawłowskiego
- sekcje specjalistyczne:

Gospodarki
Przestrzennej

Geografii
Społeczno – Ekonomicznej

Działalność dydaktyczna
Kierunki studiów
Gospodarka przestrzenna
- funkcjonuje od 1991 roku
- UAM i Politechnika Wrocławska – twórcy kierunku w
Polsce
- studia I stopnia– licencjackie i inżynierskie
- studia II stopnia – magisterskie (IV i III semestralne)
- tryb stacjonarny i niestacjonarny
Zintegrowane planowanie rozwoju
- funkcjonuje od 2018 roku
- nowatorski i jedyny kierunek w Polsce
- studia I stopnia – inżynierskie
- tryb stacjonarny i niestacjonarny
Studia podyplomowe
Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów.

Działalność dydaktyczna
Wspólnie
z
Wydziałem
Nauk
Geograficznych
i Geologicznych prowadzony jest kierunek:
geografia, ze specjalnościami:

-

geoanaliza społeczno-ekonomiczna (na
I stopnia licencjackich).
geografia społeczno-ekonomiczna (na
II stopnia magisterskich)

studiach
studiach

Działalność dydaktyczna
Celem studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna jest
wykształcenie
specjalistów,
którzy
będą
posiadać
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umiejętności zawodowe
i techniczne w planowaniu przestrzennym. Zajęcia prowadzone są
przez pracowników naukowych oraz praktyków. Integralną część
programu nauczania stanowią praktyki zawodowe (krajowe
i zagraniczne).
ABSOLWENCI
Praca w zespołach projektowych z zakresu
planowania przestrzennego i urbanistyki,
uczestnictwo w działaniach promocyjnych
władz samorządowych oraz w pracach nad
strategiami rozwoju, możliwość prowadzenia
działalności renowacyjnej i rewitalizacyjnej
przestrzeni zurbanizowanych,

Działalność dydaktyczna
Celem studiów na kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju jest
wykształcenie kadr na potrzeby administracji i instytucji zajmujących się
tematyką zintegrowanego planowania rozwoju. Program studiów został

podzielony na spójne bloki tematyczne (moduły). Każdy moduł składa
się z wykładów, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych. W jego
realizację zaangażowani są nauczyciele akademiccy, jak i praktycy
polityki rozwoju.
ABSOLWENCI
Praca w administracji publicznej na stanowiskach
odpowiedzialnych
za
przygotowanie
planów
i programów rozwoju jednostek, planowanie
i realizację projektów, pozyskiwanie i rozliczanie
dotacji, w tym finansowanych ze środków
europejskich. Absolwenci zatrudniani są także
w instytucjach i podmiotach gospodarczych czy
firmach konsultingowych wykonujących strategie,
programy, plany, ekspertyzy oraz analizy.

Działalność dydaktyczna
Kluczowe znaczenie w procesie dydaktycznym
włączenie studentów w badania naukowe.

ma

•

Magazyn „Przegląd Planisty” redagowany przez
AKNGP, poświęcony problemom
z zakresu
gospodarki przestrzennej i planowania rozwoju

•

Konferencja naukowa „Dni Planisty” organizowana
przez AKNGP

•

Zaangażowanie w badania i wspólne
„’’Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP”

projekty

Działalność dydaktyczna
Projekty dydaktyczne
Głównym
celem
projektu
KOLABORATORIUM
jest
podniesienie
poziomu
kluczowych
kompetencji,
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki
i
społeczeństwa,
wśród
mieszkańców
województwa
wielkopolskiego, w wieku od przedszkolnego do emerytalnego.
Głównym celem projektów KIERUNEK PRACA i KIERUNEK
PRACA II jest podniesienie kompetencji studentów
studiujących stacjonarnie na semestrach V i VI z kierunku
studiów inżynierskich Gospodarka Przestrzenna na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie planowania
strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Działalność dydaktyczna
Projekty dydaktyczne
Celem projektu jest opracowanie programu, a następnie
realizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
I
stopnia
nowego
kierunku
studiów
pod
nazwą
ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU. ZPR to
unikatowy w kraju kierunek studiów inżynierskich, którego
absolwenci
przygotowani
będą
do
profesjonalnego
funkcjonowania w obszarach związanych z planowaniem
i optymalizacją procesów społeczno-gospodarczych oraz
opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnego systemu
planowania przestrzennego na poziomie regionu i kraju.
Celem projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI jest
ułatwienie studentom 4 kierunków (geografia, geoinformacja,
geologia, gospodarka przestrzenna) wejścia na rynek pracy
poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane
przez pracodawców.

Działalność dydaktyczna

•

Udział pracowników Wydziału w Poznańskim
Festiwalu Nauki i Sztuki, organizacja wykładów,
warsztatów i wystaw (V.2020)

•

Udział pracowników Wydziału w Nocy Naukowców,
organizacja zajęć warsztatowych. (IX. 2020)

Działalność dydaktyczna
Wydział Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej realizuje ofertę promocyjną dla szkół, której
celem jest zapoznanie z ofertą dydaktyczną jednostki oraz
popularyzacja wśród uczniów szkół średnich kierunków studiów
realizowanych na Wydziale. W ramach w/w działań istnieje
możliwość
zaproszenia
pracowników
Wydziału
oraz
zaprezentowania oferty dydaktycznej w formie wykładu i zajęć
warsztatowych.
•

Wykład stanowić będzie wprowadzenie uczniów w tematykę
procesów zachodzących w rzeczywistości społecznoekonomicznej najbliższego otoczenia, regionu, kraju i świata.
Zostaną one ukazane w sposób przystępny i w nawiązaniu do
licznych przykładów „z życia”. Wybrane zagadnienie
omówione zostanie w nawiązaniu do prowadzonych na
Wydziale badań –osoby prowadzące zaprezentują uzyskane
wyniki, w tym opracowania kartograficzne.

Działalność dydaktyczna
Proponowana tematyka wykładów:

•
•

•
•
•
•

Globalizacja i integracja gospodarcza – współczesne
megatrendy
przemian
zróżnicowań
społecznogospodarczych,
Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw i regionów
Europy w świetle procesów postmodernizacji,
Transformacja gospodarcza w Polsce po 1989 roku i jej
konsekwencje,
Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Polski w ujęciu
regionalnym i lokalnym,
Modele regionalne innowacyjnej gospodarki,
Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa czy wyzwanie
dla przyszłości polskich przemian?

I wiele innych…

Działalność dydaktyczna
•

Warsztaty polegają na zaangażowaniu uczestników
w proces rozwiązywania problemów przestrzennych,
podobnych do tych znanych z realnego świata.
Uczniowie na chwilę wcielają się w urbanistów, planistów,
przedstawicieli lokalnych władz i spróbują zmierzyć się
z zadaniami charakterystycznymi dla ich codziennej
pracy. Konstrukcja prowadzonych warsztatów ma na celu
pokazanie pełnej ścieżki procesu analitycznego: od
zbierania i analizy danych o otoczeniu, poprzez proces
planowania (przestrzennego, strategicznego), aż po etap
prezentacji wyników prowadzonych działań.

Działalność dydaktyczna
Proponowana tematyka warsztatów:
•

Zaprojektuj miasto! (budowa miasta z klocków piankowych),

•

Mapa mentalna miasta,

•

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Działalność dydaktyczna
Istnieje także możliwość zorganizowania wizyty na Wydziale
Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej UAM.

Jest ona możliwa: w formie zamawianej i indywidualnie
uzgadnianej wycieczki, w ramach której istnieje możliwość
wysłuchania wykładu lub odbycia warsztatów naukowych
(tematyka do uzgodnienia).
Jeśli wyraziliby Państwo chęć takiego wzbogacenia swoich zajęć
lub mieli dodatkowe pytania, serdecznie zachęcam do
bezpośredniego kontaktu z przewodniczącym Wydziałowego
Zespołu ds. Promocji dr. Radosławem Bulem
email: promogp@amu.edu.pl

Działalność dydaktyczna
W ramach odbywających się w dniach 6-8 marca 2020r.
Targów Edukacyjnych istnieje możliwość zwiedzania
Wydziału Geografii Społeczno – Ekonomicznej i
Gospodarki Przestrzennej UAM.

Rezerwacja wizyt: promogp@amu.edu.pl

Działalność ekspercka na rzecz społeczeństwa

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej,
poza
działalnością
badawczą
i
dydaktyczną, aktywnie działa na rzecz społeczeństwa.
Angażuje w badania partnerów społecznych i oferuje
usługi dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji
pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych
wynikami naszych analiz.
Oferta obejmuje m. in.: ekspertyzy, raporty, strategie
rozwoju, programy rewitalizacji, badania ewaluacyjne
oraz szkolenia.
Szczególne
miejsce
w
naszej
działalności
zajmują badania i ekspertyzy dotyczące Wielkopolski.

Pracownicy Wydziału Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

WYDZIAŁ GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UAM

