
 

Szanowni Paostwo! 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod nazwą, „Obszary metropolitalne 

– perspektywy badawcze”, organizowanej w dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium 

Geographicum w Poznaniu. 

Informacje organizacyjne 

Opłata konferencyjna: 150 zł obejmująca posiłki w czasie konferencji oraz możliwośd 

publikacji artykułu w czasopiśmie Polityka Regionalna i Rozwój Regionalny do kooca 2019 r. 

(9 pkt na liście MNiSW https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr).  

Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają z własnych środków. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie streszczenia 

wystąpienia do dnia 25 kwietnia 2019 r. na adres: cbm@amu.edu.pl 

Sekretariat konferencji: dr Marzena Walaszek: tel. ☎ 61 829 61 41, tel. kom. 515 041 415 

mgr inż. Magdalena Karczewicz: tel.  ☎ 61 829 63 36, tel. kom. 516 147 203   

Szczegółowe informacje oraz numer konta bankowego zostaną podane już zgłoszonym 

uczestnikom w komunikacie na początku maja. 

 

Tematyka konferencji 

W obszarach metropolitalnych ogniskują się dynamicznie przebiegające procesy 

gospodarcze, ekologiczne, demograficzne i społeczne. Obszary metropolitalne stają się 

specyficznymi regionami badania oraz działania. Skala i dynamika procesu metropolizacji na 

świecie, a w ostatnich dwóch dekadach także w Polsce, determinują duże wyzwania 

w zakresie zarządzania terytorialnego, w tym programowania rozwoju ze szczególnym 

uwzględnieniem planowania strategicznego i przestrzennego. Kolejne wyzwania dla 

funkcjonowania i rozwoju obszarów metropolitalnych wiążą się z nowymi strategicznymi 

dokumentami programowymi kraju oraz politykami terytorialnymi Unii Europejskiej. 

W czasie konferencji będzie okazja do merytorycznej dyskusji na temat organizacji 

i problemów funkcjonowania obszarów metropolitalnych a także wyzwao i kierunków ich 

rozwoju. Liczymy na zaprezentowanie przez uczestników zakresu i metod badao nad 

obszarami metropolitalnymi z różnych perspektyw naukowych: geograficznej, 

politologicznej, prawno-administracyjnej, nauk o zarządzaniu i innych, jak też przedstawienia 

zastosowania wyników badao naukowych w praktyce planowania i zarządzania 

metropolitalnego. Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli różnych dyscyplin i ośrodków 

naukowych z całego kraju. 

 

Z metropolitalnym pozdrowieniem, 

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Prof. UAM dr hab. Paweł Churski. 
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