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SEMINARIUM DOKTORANCKIE
GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA
studia III-stopnia
seminarium
zaliczenie na podstawie postępów w realizacji pracy,
egzaminy doktorski, publiczna obrona pracy doktorskiej
polski
obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na studia
doktoranckie WNGiG UAM w Poznaniu po wcześniejszym
uzyskaniu zgody na sprawowanie opieki w proponowanym
przez Doktoranta do realizacji temacie badawczym

CELE:
Celem seminarium jest opieka nad przygotowaniem pracy doktorskiej na temat
uzgodniony indywidualnie z Doktorantem. Studia doktoranckie odbywają się zgodnie z
zasadami określonymi przez WNGiG UAM. Ich przebieg jest ustalany z promotorem.
Konsultacje z promotorem odbywają się według indywidualnie uzgadnianego
harmonogramu.

WYPROMOWANI DOKTORZY:
dr Robert Perdał - Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w
Polsce
(Recenzenci; prof dr hab. Paweł Swianiewicz - UW Warszawa; prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek - UAM Poznań)

dr Anna Borowczak - Zastosowanie wybranych koncepcji badawczych w ewaluacji
programów rozwoju
(Recenzenci; prof dr hab. Marek Kozak - UW Warszawa; prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - UAM Poznań)

OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE:
mgr Tomasz Herodowicz - Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu
środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce
RECENZJE W PRZEWODACH DOKTORSKICH:
dr Sławomir Dziaduch - Potencjał rozwojowy miast województwa lubelskiego w świetle
teorii wzrostu endogenicznego
(Promotor: prof. UMCS dr hab. Andrzej Miszczuk) - UMCS w Lublinie

dr Bartosz Stępiński - Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania funduszy strukturalnych
przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach Europy ŚrodkowoWschodniej
(Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz) - UAM w Poznaniu

dr Marek Kułak – Lokalne uwarunkowania reakcji na Internet w słabym regionie
peryferyjnym
(Promotor: prof. dr hab. Marek Dutkowski) – Uniwersytet Szczeciński

dr Sylwia Nizio-Załugowicz – Regionalny Program Operacyjny jako instrument wsparcia
rozwoju regionalnego w Polsce
(Promotor: prof. dr hab. Stanisław Ciok; Promotor pomocniczy: Andrzej Raczyk) – Uniwersytet Wrocławski

dr Oskar Kiercz – Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w
Polsce
(Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

