Program Konferencji Instytutu Gospodarki Przestrzennej
„Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej”
Łódź, dnia 27 lutego 2017 rok sala im. Prof. Jerzego Regulskiego T-401

10.00-10.30
Otwarcie Konferencji
Sesja I (10.30-12.00) Rozwój regionalny

Przewodniczący sesji
– dr hab. Barbara Dańska-Borsiak, prof. UŁ
dr Zbigniew Przygodzki - Wiedza, kapitał ludzki
10.30-10.45
i środowiska przedsiębiorczości w
perspektywie terytorialnej
dr hab. Ewa Kusideł - Zastosowanie metody unitaryzacji
10.45-11.00
zerowanej do oceny poziomu rozwoju regionów
dr Agata Żółtaszek, dr inż. Alicja Olejnik - Modelowanie
11.00-11.15
regionalne społeczno-ekonomicznych uwarunkowań
zdrowia
mgr Monika Zyskowska - Bezpośrednie inwestycje
11.15-11.30
w Polsce
dr hab. Mariusz Sokołowicz – Zagadnienia gospodarki
11.30-11.45
przestrzennej
w
międzynarodowych
programach
badawczych – możliwości pozyskiwania środków
finansowych

12.00-12.15

Przerwa kawowa
Sesja II (12.15-13.45)
Nowoczesne narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym

12.15-12.30

12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.45-14.15

Przewodniczący sesji
- dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ
mgr Ewelina Kina-Skunka - Adaptacja technologii
informacyjno-komunikacyjnych w aktywności organizacji
pozarządowych oraz przedstawicieli władzy i jej wpływ
na kształtowanie lokalnego kapitału społecznego
dr Paweł Nowak - E-usługi publiczne w działalności
samorządu terytorialnego
mgr Jakub Zasina - Obraz miasta zapisany Instagramem
dr Małgorzata Marks – Krzyszkowska - Partycypacja
mieszkańców wsi w zarządzaniu gminą
dr Marcin Feltynowski - Planowanie przestrzenne
z wykorzystaniem procedur opartych na dowodach

Przerwa kawowa

Sesja III (14.15-15.45)
Społeczne uwarunkowania rynku pracy
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

Przewodniczący sesji
- prof. dr hab. Elżbieta Kryńska
dr inż. Artur Gajdos - Prognozy struktury zawodowej
rynku pracy w Polsce
dr Mariusz Nyk - Uwarunkowania wpływu zatrudnienia
na poziom wynagrodzeń. Ujęcie regionalne.
dr Elżbieta Antczak, dr Karolina Lewandowska-Gwarda,
Metody przestrzenne w analizach przepływów ludności
mgr Katarzyna Himstedt - Bezpieczeństwo kombinowane
na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach Unii
Europejskiej
mgr Alina Klimczak-Wieczorek - Analiza
zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe
w województwie łódzkim

15.45-16.00

Przerwa kawowa
Sesja IV (16.00-17.30)
Wyzwania w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym

16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15
18.30

Przewodniczący sesji
- prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
dr Konrad Żelazowski - Identyfikacja baniek cenowych na
GPW w Warszawie
dr Renata Pisarek - Udział sektora publicznego i sytuacja
ekonomiczna w polskich portach lotniczych
dr Anna Miklaszewska - Ewolucja roli pośrednika na
rynkach nieruchomości
mgr Agata Gusta – Rozwój łódzkiego rynku hotelowego
na tle innych dużych miast Polski
mgr Ewa Boryczka - Procesy rewitalizacji i ich
konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej
miasta. Przykład miast poprzemysłowych

Zakończenie Konferencji
Spotkanie integracyjne
Instytutu Gospodarki Przestrzennej
Restauracja Antonio, Łódź, ul. Jaracza 45

