KOMUNIKAT NR 1
Tematyka
Wzorem Kongresów ERSA Annual Meeting ERSA – Sekcja Polska stanowi forum, na którym
uwzględniamy każde z licznych wymiarów nauk regionalnych, które reprezentowane są przez różne
dyscypliny, w tym przede wszystkim geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną,
ekonomię i finanse, socjologię, nauki o polityce i administracji, architekturę
i urbanistykę, nauki o zarządzaniu i jakości. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Annual Meeting
ERSA – Sekcja Polska są zagadnienia związane z tematyką miast i regionów
w perspektywie starej i nowej polityki europejskiej. Spotkanie to będzie okazją do wieloaspektowej
analizy i dyskusji dotyczącej szerokiego spektrum procesów rozwoju, które zachodzą i toczą się w
przestrzeni miast i regionów a są konsekwencją polityki europejskiej. Tegoroczne wydarzenie
podobnie jak poprzednie będzie odbywało się w formule zdalnej. Liczymy, że dzięki temu – w
powiązaniu z szeroko zarysowaną tematyką – stanie się nie tylko forum wymiany myśli, ale będzie
jednocześnie tworzyć warunki dla integracji środowiska polskich regionalistów – zarówno członków
jak i sympatyków ERSA – Sekcja Polska. Wirtualnym gospodarzem tegorocznego spotkania jest
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Termin
3-4 grudnia 2021 r.
Formuła konferencji
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wydarzenie będzie odbywało się w
formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Konferencja będzie prowadzona w całości w języku
polskim.
Wykład inauguracyjny
Prof. dr hab. Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski)
Termin nadsyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych:
15 listopada 2021 r.
Formularz zgłoszenia dostępny jest pod adresem:
https://forms.office.com/r/Hbjhjqa00Y

Opłata konferencyjna
Udział w konferencji jest płatny.
Opłata konferencyjna w kwocie 100 zł (50 zł dla doktorantów i studentów) obejmuje
możliwość uczestniczenia we wszystkich sesjach konferencji.
Dane do dokonywania przelewów:
m-bank: nr 26 1140 2017 0000 4302 1303 6739
Adres: ERSA Sekcja Polska, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, nr 3/5, lok. B107, 90-255 Łódź
NIP 5252557874
Dopisek: Annual ERSA 2021, imię i nazwisko
Możliwości publikacyjne
Referaty prezentowane w czasie konferencji będą mogły zostać opublikowane (po uzyskaniu
pozytywnych recenzji) w czasopiśmie:
§ Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
ISSN: 2353-1428
20 punktów wg aktualnego wykazu czasopism naukowych
Czasopismo jest indeksowane w: Scopus oraz Web of Science
Data publikacji: 2022 r.
Organizator i osoby do kontaktu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
§ dr Tomasz Kossowski (tomasz.kossowski@amu.edu.pl)
§ dr Robert Perdał (robert.perdal@amu.edu.pl)
§ mgr inż. Krystian Koliński (krystian.kolinski@amu.edu.pl)

Program ramowy
3 grudnia 2021 r. (piątek)
10:00-10:30

uroczyste otwarcie 7. Annual Meeting ERSA Sekcja Polska
Powitanie uczestników:
§ Rektor UAM w Poznaniu
§ Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej UAM, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
§ Prezes ERSA Sekcja Polska

10:30-11:15

prof. dr hab. Wojciech Dziemianowicz (UW), wykład otwierający

11:15-11:30

przerwa kawowa

11:30-13:00

sesja plenarna I

13:00-14:00

przerwa obiadowa

14:00-15:30

sesja plenarna II

4 grudnia 2021 r. (sobota)
9:30-10:00

sesja plenarna III

10:00-10:15

przerwa kawowa

10:15-11:45

sesja plenarna IV

11:45-12:00

przerwa kawowa

12:00-13:30

sesja plenarna V

13:30-14:00

podsumowanie konferencji

