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Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić młodych naukowców z całej 

Polski na bezpłatne warsztaty z aktywnym udziałem uczestników, które poprowadzi 

Doktor honorowy UAM, profesor wizytujący w naszym Instytucie, Peter Nijkamp – 

światowej sławy holenderski ekonomista, geograf ekonomiczny i regionalista. Warsztaty 

odbędą się w dniach 11-16 września 2017 r. w Poznaniu w budynku Collegium 

Geographicum (WNGiG UAM)  pod hasłem: 

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH 
I ICH REGIONALNE KONSEKWENCJE 

 
/CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT PROCESSES  

AND THEIR REGIONAL CONSEQUENCES/ 
 
 

Formuła warsztatów odbywających się w języku angielskim obejmuje:  

 wykłady wprowadzające w problematykę współczesnych wyzwań procesów 

rozwojowych i ich regionalnych konsekwencji; 

 konwersatoria dotyczące wybranych przez uczestników problemów szczegółowych; 

 prezentacje opracowane na podstawie esejów przygotowanych przez uczestników 

i przesłanych do organizatorów w terminie do 31 lipca 2017 r.; 

 grupowe i indywidualne konsultacje w zależności od struktury problemów 

zgłoszonych przez uczestników warsztatów. 
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ADRESACI 
Organizowane warsztaty są skierowane dla doktorantów i młodych naukowców (do 35. roku 
życia) zainteresowanych proponowaną problematyką. 
Liczba miejsc jest ograniczona do 15. W przypadku większej liczby zgłoszeń uczestnicy 
warsztatów zostaną wytypowani na podstawie przesłanych zgłoszeń zawierających abstrakty 
przyszłych esejów. 
 

MIEJSCE 
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  
ul. Bogumiła Krygowskiego 10  
61-680 Poznań  
Sala 103 (II piętro) 
 
Mapa dojazdu zostanie podana w II komunikacie. 

 
TERMINY 

15.05.2017 – termin nadsyłania zgłoszeń wraz z ankietą dotyczącą oczekiwanej problematyki 
wykładów (załącznik nr 1 do komunikatu) oraz tematem zgłaszanego eseju wraz z abstraktem 
(załącznik nr 2) 

 
30.05.2017 – komunikat II wraz z podaniem pełnej listy uczestników, wymagań dotyczących 
eseju oraz ostatecznego programu warsztatów 

 
31.07.2017 – termin nadsyłania pełnych esejów zgodnych z zaproponowaną w abstrakcie 
tematyką 

 
11.09-16.09.2017 – Workshop with Prof. Peter Nijkamp at AMU Poznań, od poniedziałku do 
soboty w godzinach 9.00-12.00 i 13.00-16.00 (szczegółowy program zostanie podany w II 
komunikacie) 

 
KOSZTY 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.  
Uczestnicy we własnym zakresie korzystają z noclegu i wyżywienia. Organizatorzy nie 
pokrywają związanych z tym kosztów. 

 
Akademik, w którym zarezerwowane zostaną wstępnie miejsca noclegowe dla uczestników 
warsztatów na hasło „WARSZTATY UAM” (cena: 48,60 zł pokój jednoosobowy oraz 43,20 zł dla 
jednej osoby w pokoju dwuosobowym): 
 
Dom Studencki Jowita     
ul. Zwierzyniecka 7 
60-813 Poznań 
e-mail: dsjowita@amu.edu.pl (rezerwacje) 
strona internetowa: www.dsjowita.home.amu.edu.pl 
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Profesor Peter Nijkamp (ur. 26.02.1946 r.) – światowej klasy 

ekonomista specjalizujący się w geografii społeczno-

ekonomicznej. Zainteresowania naukowe profesora skupiają 

się między innymi wokół: teorii wzrostu regionalnego, 

matematycznego modelowania systemów przestrzennych, 

modelowania regionalnego i miejskiego, teorii innowacji 

technologicznych w ujęciu przestrzennym, zarządzania 

zasobami i środowiskiem, a także zrównoważonego rozwoju 

państw oraz regionów. Jest ekspertem i doradcą wielu 

organizacji o zasięgu globalnym, wśród nich m.in. OECD 

i World Bank. Badacz opublikował ponad 2300 pozycji w renomowanych czasopismach 

i wydawnictwach naukowych, w tym 114 książek i monografii. Ogromna aktywność naukowa 

i uczestnictwo w ponad 1500 konferencjach sprawiły, że profesor Peter Nijkamp jest 

współcześnie uważany za jednego z najbardziej wpływowych ekonomistów przestrzennych na 

świecie. Jego prace są śledzone w wielu krajach i oddziałują na ich politykę regionalną. Za 

wybitne zasługi naukowe prof. Peterowi Nijkampowi w 2015 r. został nadany tytuł doktora 

honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stały i wieloletni 

współpracownik Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 

w Poznaniu. W ostatnich latach profesor wizytujący oraz uczestnik projektów naukowych 

i dydaktycznych przygotowywanych i realizowanych przez Instytut. 

 

KONTAKT: 
INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 
Tel. (48 61) 829 61 35, -54, -56; Fax (48 61) 829 61 27 

http://www.igsegp.amu.edu.pl 

Komitet organizacyjny: 
dr hab., prof. UAM Paweł Churski, e-mail. chur@amu.edu.pl 
mgr inż. Bartosz Wojtyra, e-mail: bwojtyra@amu.edu.pl 
mgr Robert Hoffmann, e-mail: hoff@amu.edu.pl 
Maciej Główczyński 
Luiza Lizak 
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