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Geograf, specjalista w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

Badawcze zainteresowania i doświadczenie eksperckie: studia miejskie i 

regionalne 

Od 2002 r. twórca i koordynator Centrum Doskonałości - RECOURSE 

(Research and Education Centre of Excellence for Urban Socio-Economic 

Development) - jedynego z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 

centrum w Europie Środkowo-Wschodniej 

 

Wykształcenie 
2019: uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi; 

2001: uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii – geografii  

społeczno-ekonomicznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych 

Uniwersytetu Warszawskiego; 

1991: uzyskanie stopnia doktora nauk przyrodniczych w zakresie geografii na Wydziale  

 Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; 

1981: uzyskanie tytułu magistra i dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem w zakresie  

geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego; 

1977-81: studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi,  

na kierunku geografii; 

1977: uzyskanie świadectwa dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Biskupcu w klasie o profilu matematyczno-fizycznym; 

  

Doświadczenie zawodowe 
2019 – 2022: ekspert Departamentu  Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki 

 Regionalnej w zespole programowym Światowego Forum Miejskiego; 

2019 – obecnie: ekspert ds. samorządu terytorialnego Fundacji im. Stefana Batorego; 

2017 – 2021: reprezentant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Management  

Committee COST Action CA16232 European Energy Poverty: Agenda Co-Creation 

and Knowledge Innovation 

2017 – obecnie: ekspert Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i  

 Regionów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;  

2016 – obecnie: ekspert Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, Uniwersytet  

Śląski; 

2002 – obecnie: kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG; 

2002 – obecnie: kierownik Centrum Doskonałości RECOURSE - Research and Education 

Centre for Urban Socio-Economic Development; 

2011- 2013: przewodnicząca Zespołu Ekspertów przy Radzie Metropolitalnej Zatoki 

Gdańskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; 

2008-2012: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Oceanografii i  

 Geografii UG; 

2008 - 2009: ekspert Zespołu Ekspertów Bolońskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  

 Wyższego;  

2002 - 2005: przewodnicząca Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych Uniwersytetu  

 Gdańskiego; 

1991 - 2006: adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej UG; 

1981-1991: asystent w Katedrze Geografii Ekonomicznej UG. 

 



Dorobek naukowy 
Liczba publikacji: ogółem: 120, w tym 13 monografii; publikacji indywidualnych: 74,  

 współautorskich; 46 

Liczba prac niepublikowanych: ogółem: 97, w tym recenzje wydawnicze: 47, prace 

projektowe i eksperckie: 50 

Udział w projektach badawczych ogółem: 31, w tym 17 międzynarodowych finansowanych 

ramach od 5 do 7 Programu Ramowego UE (6), Horyzont 2020 (4), European  

Research Council (1), Volkswagen Stiftung (1); Regional Studies Association 

Research Network (2), OECD (2), ESPON (1); w tym koordynacja projektami: 20  
Czynny udział z referatem lub w panelu dyskusyjnym w międzynarodowych konferencjach 

naukowych: 61  

Organizacja międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych: 27 

Liczba otrzymanych grantów zagranicznych finansujących uczestnictwo w wydarzeniach 

naukowych: 24 

Członkowstwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych: 7 w tym 5  

 czasopism zagranicznych 

 

Dorobek w zakresie kształcenia i promocji 
Promocja magistrantów: 239 magistrantów 

Promocja doktorów: 6 

Aktualna opieka nad doktorantami: 5 

 

 

PROGRAM WYBORCZY 
 

 

Celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu naukowego i dydaktycznego a także 

rozpoznawalności i prestiżu Wydziału Oceanografii i Geografii na arenie międzynarodowej. 

 

Podstawowe kierunki działania pragnę ująć w ramach najważniejszych trzech filarów 

funkcjonowania wydziału: nauki, kształcenia oraz organizacji. 

 

 

Nauka 
• wspieranie badań naukowych, w tym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarki morskiej i gospodarki przestrzennej stanowiących o specjalizacji 

wydziału;  

• promowanie badań innowacyjnych będących w ścisłej relacji do światowych 

kierunków rozwoju nauki; 

• wspieranie i umacnianie interdyscyplinarności wydziału i prowadzonych w jego 

ramach badań naukowych; 

• rozwijanie i wzmacnianie międzynarodowej współpracy naukowej, intensyfikacja i 

wsparcie wymiany naukowej, zwiększanie zatrudnienia uznanych specjalistów z 

zagranicy, aktywny udział w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych; 

• intensyfikacja udziału w projektach międzynarodowych i krajowych postrzeganych 

jako główne źródło finansowania, innowacyjności, interdyscyplinarności, i 

umiędzynarodowienia prowadzonych na wydziale badań; 



• wspieranie zaangażowania pracowników w innowacyjne badania aplikacyjne na rzecz 

rozwoju gospodarki morskiej i gospodarki przestrzennej oraz efektywnego 

zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego i regionu Pomorza; 

• stymulowanie i nagradzanie międzynarodowej aktywności publikacyjnej oraz 

zdobywania środków finansowych ze źródeł polskich i zagranicznych na prowadzenie 

badań; 

• system wewnętrznej oceny pracowników uwzględniający ewaluację efektywności 

całego zespołu badawczego. 
 

Kształcenie 

• podnoszenie jakości kształcenia poprzez wspieranie inicjatyw nauczycieli 

akademickich wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia, zapraszania 

specjalistów zewnętrznych na wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne służące 

wymianie informacji, doświadczenia naukowego i dydaktycznego; 
• umiędzynarodowienie kształcenia poprzez pozyskiwanie wykładowców oraz 

studentów z zagranicy; 

• wspieranie kształcenia w języku angielskim; 

• wspieranie kształcenia e-learningowego; 

• wykorzystywanie opinii studentów oraz absolwentów w działaniach na rzecz poprawy 

i doskonalenia jakości kształcenia; 

• dbałość o stałą i szeroką promocję oferty dydaktycznej wydziału. 

 

Organizacja 
• współzarządzanie, nie rządzenie wydziałem czyli praca zespołowa i delegowanie 

decyzji oraz odpowiedzialności na niższe szczeble hierarchii organizacyjnej zgodnie z 

zasadą subsydiarności; 

• podnoszenie jakości obsługi administracyjnej poprzez działania na rzecz odciążania 

naukowców od prac administracyjnych; 

• działania na rzecz wsparcia obsługi projektów badawczych; 

• przejrzysty i sprawiedliwy rozdział środków budżetowych; 

• działania na rzecz pozyskiwania i stabilizacji funduszy na funkcjonowanie posiadanej 

dużej infrastruktury badawczej: 

- statku naukowo-badawczego „Oceanograf”, 

- Stacji Morskiej w Helu IO UG, 

- Stacji Limnologicznej w Borucinie IG UG; 

 

 


