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Sprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
W dniu 20 grudnia odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Andrzeja Raczyka –
adiunkta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego. Podstawą ubiegania się
o stopień doktora habilitowanego był cykl publikacji pod wspólnym tytułem
Kształtowanie przygranicznych relacji współpracy i konkurencji w warunkach
dużych dysproporcji poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego – przykład pogranicza polsko-niemieckiego. Recenzentami w przewodzie byli prof. dr hab.
Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), prof dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (UAM Poznań) oraz
dr hab. prof. UW Roman Szul (Uniwersytet Warszawski). Rada Wydziału jednogłośnie nadała Andrzejowi Raczykowi stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii.
Serdecznie gratulujemy!
W dniu 18 grudnia odbyła się w Auli Leopoldina uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych Wydziału, którzy uzyskali stopnie naukowe w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy.
Wśród nich byli pracownicy Instytutu i uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie: dr hab. Maciej Kryza, dr hab. Krzysztof Widawski, dr Marta Góralewicz-Drozdowska,
dr Wojciech Maleszka, dr Łukasz Pawlik, dr Jerzy Raczyk, dr Joanna Remisz, dr Dominik Sikorski,
dr Małgorzata Werner i dr Wojciech Zalewski.
W dniu 22 grudnia, w ramach realizowanego przez TVP Wrocław
cyklu „Profesor Wrocław”, został wyemitowany film prezentujący
sylwetkę Profesora Alfreda Jahna. Przedstawione zostały dokonania
naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Alfreda Jahna
w badania obszarów polarnych, rola, jaką odegrał podczas wydarzeń
marca 1968 roku oraz działalność społeczna na rzecz udostępnienia
Panoramy Racławickiej. W programie wypowiadali się m.in. prof. Piotr Migoń i dr Jan Klementowski, wykorzystano także materiał zdjęciowy ze Spitsbergenu autorstwa dr Marka Kasprzaka. Audycja została przygotowana przez redaktor Lenę Kaletową, a część ujęć nakręcono w bibliotece Instytutu. Film został udostępniony na stronach internetowych TVP 
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Od 9 października 2013 r. działa profil IGRR na Facebooku. Publikowane są tu informacje i odnośniki związane z szeroko pojmowaną geografią, naszym Instytutem, nauką oraz studiami.

Dołącz do nas!

Sprawy Zakładowe
Zakład Analiz Lokalnych i Regionalnych
Dnia 3 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się Konferencja
Naukowa pn. „Centra w Centrach”. Było to wydarzenie zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe „Nieruchomości” przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Wśród prelegentów pojawiło się dwóch przedstawicieli Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego: mgr Michał Suszczewicz (doktorant z Zakładu Analiz Regionalnych i Lokalnych) oraz Marek Jaskólski (student, prezesa Koła Naukowego Studentów Geografii im. Juliana
Czyżewskiego). Mgr Michał Suszczewicz przedstawił referat pt. Wpływ budownictwa wieżowców
na przekształcenia przestrzeni i krajobrazu centrów dużych miast na przełomie XX i XXI wieku. Wystąpienie dotyczyło zmian krajobrazu na przestrzeni dwóch wieków, w dużych miastach poprzez
wprowadzenie w ich przestrzeń budynków wysokich – wieżowców. Konferencja dotyczyła kwestii
istnienia oraz tworzenia nowych centrów handlowych w przestrzeni polskich miast. W ramach
konferencji zorganizowano panel wprowadzenia do tematyki konferencyjnej oraz 3 panele dyskusyjne (inwestycyjny, urbanistyczny, socjologiczny), w ramach których specjaliści zajmujący się rynkiem nieruchomości, architekci, urbaniści, przedstawiciele galerii handlowych oraz zainteresowani
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tematyką badacze i studenci rozmawiali na temat współczesnych galerii handlowych i ich miejsca
w przestrzeni i funkcjach współczesnych miast Polski.

Zakład Geoinformatyki i Kartografii
Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr wygłosił wykład na temat „Systemy szybkiego prognozowania w naukach o Ziemi” podczas Dnia Innowacyjnych Firm 4.0., który odbył się 9 grudnia 2013 r.
w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkania w ramach Dnia Innowacyjnych
Firm są okazją do posłuchania o innowacyjnych technologiach i najciekawszych rozwiązaniach.
Słuchacze mogą przekonać się, że warto uczyć się czegoś więcej poza programowaniem C++ i Javą.
Po każdej prezentacji uczestnicy mieli okazję porozmawiania z wykładowcami i przedstawicielami
firm.
Wydano kalendarz Narodowego Centrum Nauki, prezentujący wizerunki osób kierujących wybranymi przez NCN projektami badawczymi. Na sierpniowej stronie przedstawiono prof. Tomasza
Niedzielskiego, kierownika projektu „System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych”. Kalendarz można pobrać ze strony: http://www.ncn.gov.pl/centrum-prasowe/materialydo-pobrania .

Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr przygotował recenzję artykułu naukowego do czasopisma
należącego do prestiżowej grupy Nature Publishing Group.
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Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień
w konkursie prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wyróżnienie za pracę magisterską pt. „Zastosowanie korelacji przestrzennych w prognozowaniu lokalnych zmian poziomu oceanu”, przygotowaną pod opieką prof. Tomasza Niedzielskiego, odebrał mgr Bartłomiej Miziński. Uzyskał też
nagrodę dodatkową – kurs programowania SAS. Więcej na stronie:
http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/ptm/nasi-matematycy-wyr%C3%B3%C5%BCnieniprzez-ptm

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Mgr Sławomir Czerwiński nawiązał współpracę z dr Piotrem Łyszczakiem. Dotyczy ona udostępnienia na blogu dotyczącym Bielan Wrocławskich http://www.bielanywroclawskie.com/ wyników
badań rejonu „Węzła Bielańskiego” z punktu widzenia gospodarki przestrzennej (umieszczono na
blogu mapy struktury funkcjonalno-przestrzennej "Węzła Bielańskiego"). Dr Piotr Łuszczak aktywnie uczestniczy w życiu miejscowości (wsi) Bielany Wrocławskie, współpracując z władzami Gminy
Kobierzyce oraz lokalnymi organizacjami.
XIV Krajowy Zjazd Doktorantów
W dniach 6–8 grudnia 2013 r. mury Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej
były miejscem szczególnie ważnym dla całej społeczności doktoranckiej w Polsce. W tym czasie
uczelnie wyższe miasta Wrocławia zrzeszone w ramach Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich 1 koordynowały XIV Krajowy Zjazd Doktorantów. W sztabie organizacyjnym, jak również
uczestnikiem niniejszego przedsięwzięcia był mgr Sławomir Czerwiński.
Podczas pierwszego dnia na Gali Krajowego Zjazdu Doktorantów (Aula Leopoldina) wręczono nagrody w VI edycji
konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce
„PRODOK 2013” i najbardziej prodoktorancki instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk „PROPAN2013”. W grupie
PRODOK ex aequo dwa pierwsze miejsca zajęły Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnika Warszawska. Na
podium znalazła się również Politechnika Opolska. Ponadto
przyznano dwa wyróżnienia, za największy postęp w ciągu
ostatniego roku w sferze funkcjonowania doktorantów w ramach uczelni. Nagrody specjalne powędrowały na Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Lubelską. Wśród 44 uczelni
uczestniczących w konkursie Uniwersytet Wrocławski zajął 26 miejsce.

1

W jej skład wchodzą: Akademia Wychowania Fizycznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski.
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W uroczystej Gali Krajowego Zjazdu Doktorantów wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli
uczelni wyższych i instytutów naukowych PAN, wojewoda dolnośląski oraz licznie zgromadzeni
przedstawiciele doktorantów z całej Polski. W drugim dniu Krajowego Zjazdu Doktorantów wybrano nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2013/2014. Ponadto w sali
Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji dyskutowano nad najważniejszymi
sprawami dotyczącymi społeczności doktoranckiej.
Więcej szczegółów z XIV Krajowego Zjazdu Doktorantów wraz z oficjalnymi wynikami, rekomendacjami dla uczelni oraz dokumentacją fotograficzną Zjazdu ukaże się niebawem w Przeglądzie Uniwersyteckim. Dokumenty zostaną również udostępnione na stornie Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Opracowanie:
Marek Kasprzak
marek.kasprzak@uni.wroc.pl
Wrocław, 8 stycznia 2014 r.

Materiały dotyczące spraw Instytutu i spraw poszczególnych Zakładów prosimy nadsyłać do końca każdego
miesiąca na adres e-mail M. Kasprzaka.
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