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I m i ę  i  n a z w i s k o .  

Karima Kourtit 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem 
podmiotu nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy 
doktorskiej. 

   Tytuł magistra ekonomii (MBA), przyznany przez Uniwersytet Amsterdamski 

(Królestwo Niderlandów) w roku 2007. 

Tytuł pracy magisterskiej: 

Strategiczne zarządzanie wynikami: korzyści, wady i powody korzystania                                 

z  zarządzania wynikami w praktyce. 

Promotor: dr André de Waal (MBA) 

 Podwójny tytuł magistra pedagogiki ekonomiki i administracji biznesu,   przyznany 

przez Uniwersytet Amsterdamski (Królestwo Niderlandów) w roku 2007. 

   Tytuł pracy magisterskiej: 

Tweede Fase vs. Traditionele onderwijs:“Meer Zelfstandigheid, Creativiteit en Actiever 

Leren Werken van de Leerling Bevorderen”. 

Promotorzy: Prof. Joop van der Schee oraz dr  Hans Goudsmit 

 Praca doktorska z ekonomii – specjalizacja: ekonomia przestrzenna, 25 czerwca 

2014, obrona w Katedrze Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu Amsterdamskiego 

(Królestwo Niderlandów). 

Konkurencyjność w badaniach z dziedziny  systemów miejskich – „Stulecie miast”. 

Promotorzy: prof. Henk Scholten oraz prof. Kingsley Haynes. 

Recenzenci: prof. dr Roger Stough, prof. dr Rick van der Ploeg, prof. dr Mark 

Partridge, prof. dr Andres Rodríguez-Pose, prof. dr Roberta Capello oraz prof. dr Wim 

Hafkamp. 

 Praca doktorska z nauk o Ziemi – specjalizacja: geografia (z wyróżnieniem),                         

26 czerwca 2015, obrona na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Tytuł pracy doktorskiej: 

Nowy świat miast: badania ekonomiczno-geograficzne nad wynikami systemów 

miejskich. 

Promotor: prof. Peter Nijkamp. 

   Recenzenci: prof. dr  hab. Tadeusz Zipser oraz prof. dr  Zbigniew Bochniarz.  
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 Post-doc (doktor habilitowany) na Wydziale Planowania Miast i Środowiska w 

Królewskim Instytucie Technologicznym (KTH) w Sztokholmie w Szwecji, 2015 – 

2017. 

 Starszy pracownik naukowy na Wydziale Geografii Społecznej i 

Ekonomicznej, Uniwersytet Uppsala, Uppsala w Szwecji, od lipca 2017. 

 Kierownik Wydziału Inteligentnych Miast  na Jheronimus Academy of Data Science 

(JADS), ’s-Hertogenbosch, Królestwo Niderlandów, 2017-2019. 

 Kierownik Wydziału Inteligentnych Miast i Analiz Danych na Uniwersytecie 

Otwartym w Heerlen, Królestwo Niderlandów, od kwietnia 2020. 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych. 

2008 – 2012: Ekspert i doradca ds. rozwoju Inicjatywy Wspólnego Planowania 

„Miejska Europa” (dawniej Miasto Przyszłości) w imieniu holenderskiego 

Ministerstwa Transportu, Spraw Gospodarczych, Innowacji i Środowiska 

oraz Holenderskiej Organizacji ds. Badań Naukowych (NWO). 

2008 – 2011: Koordynator badań w ramach międzynarodowego projektu 

badawczego „Zrównoważony rozwój w różnorodnym świecie’ (SUS-DIV), 

finansowanego przez Komisję Europejską, FP6 – Priorytet 7. 

2009 – 2012: Badacz w ramach europejskiego projektu badawczego „Zintegrowane 

e-usługi dla rozszerzonego dostępu do dziedzictwa w kulturowych 

ośrodkach turystycznych”’ (ISAAC), finansowanego przez Unię 

Europejską w ramach programu IST,  programu FP6. 

2010 – 2012: Członek Zarządu „Miejskiej Europy” ds. rozwoju Inicjatywy Wspólnego 

Planowania „Miejska Europa”, z włączeniem opracowywania wizji i misji, 

ram strategicznych, koncepcji wdrażania oraz kontaktów z pozostałymi 

interesariuszami. 

2011 – 2013: Ekspert Amsterdamskiej Rady Ekonomicznej, opracowujący „Plan 

Strategicznych Innowacji” dla miasta Amsterdam. 

2010 – 2013: Koordynator badań i ekspert w europejskim projekcie badawczym 

„Inteligentne Miasta” (dla całego regionu Morza Północnego), wspieranym 

przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i częściowo 

finansowanym przez Program dla Morza Północnego Interreg IVB Unii 

Europejskiej.  
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2011 – 2014: Badacz i ekspert w holenderskim projekcie „Ekonomiczna wartość 

spuścizny kulturalnej” w programie badawczym NICIS / Platform31 

„Wiedza dla silnych miast” (Kennis voor Krachtige Steden), finansowanym 

w ramach programu badawczego ZonMw. 

Od 2012:     Członek ISCEC - Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds.   Ekonomiki                       

                        Ochrony Zabytków Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc   

                        Historycznych. 

2012 – 2013: Koordynator badań i ekspert europejskiego projektu „Mierniki wartości i 

polityka zrównoważonego kampusu uniwersyteckiego’”. UNI-Metrics), 

finansowanego przez Komisję Europejską, siódma Rama Programowa               

w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Pracowników 

Naukowych IRSES (umowa grantowa numer PIRSES-GA-2010-269161). 

2013 – 2015: Badacz w międzynarodowym projekcie „Różnorodność napływowa                   

i dysproporcje regionalne w Europie”, finansowanym przez 

europejski program badawczy NORFACE „Migracja w Europie: 

dynamika związana z polityką, społeczeństwem i gospodarką”. 

2015 – 2017: Kierownik badań w programie dotyczącym Zrównoważonego 

inteligentnego miasta: Inteligentne Zarządzanie Okresem 

Przejściowym w Systemach Miejskich: Studium Przypadku - Sztokholm, 

KTH, Królewski Instytut Technologiczny, Sztokholm (Szwecja). 

2013 – 2015: Koordynator badań i ekspert w projekcie ponadnarodowym 

„Napływowe tożsamości. Migracja i integracja w społecznościach 

ponadnarodowych”, współfinansowanym przez Unię Europejską, przy 

wsparciu finansowym Dyrekcji ds. Imigracji i Azylu,  Dyrekcji Generalnej 

ds. Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Europejskiej, Europejskiego 

Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. 

2017 – 2019: Koordynator/badacz w ramach programu „Mikrokosmiczne Miasto 

inteligentne” (M-i-City) jako w pełni zaangażowana  strona JADS mająca na celu rozwój 

centrum zaawansowanej wiedzy międzynarodowej  na temat analityki nowoczesnych 

miast na całym świecie. 

Od 2018: Współkierownik narodowego programu badawczego Rumuńskiej Rady ds. 

Badań nad „Odpornością (resilience) a rozwojem przestrzennym”. 

Od 2020: Koordynator/badacz w ramach programu „Inteligentne miasta a analiza 

danych”  na Uniwersytecie Otwartym w Heerlen, Królestwo Niderlandów, gdzie 

przeprowadza się  podstawowe i koncepcyjne badania nad charakterem, 

funkcjonowaniem, formą i statystycznym zarysem nowoczesnych miast.  
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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 

Na moją habilitację składa się książka zawierająca  artykuły, często cytowane                               

w międzynarodowej literaturze przedmiotu lub w oficjalnie autoryzowanych pozycjach. 

Celem wspomnianej książki jest przedstawienie ogólnego zarysu głównych problemów 

analitycznych w polityce inteligentnych miast we współczesnym „stuleciu miast” oraz 

zaprojektowanie struktury mającej na celu zrozumienie i analizę kwestii naukowych, 

dotyczących zaangażowanych w politykę inteligentnych miast, z punktu widzenia tak 

koncepcji jak i zastosowania. Książka została podzielona na cztery podstawowe 

części, między innymi wprowadzenie i wnioski; każda część składa się z 3 lub 4 

artykułów. Książkę omawiam szczegółowo w dalszej części, w Załączniku 4. 

 

Wykaz osiągnięć naukowych: 

CYFROWE WYZWANIE DLA MIAST: INTELIGENTNA ODPOWIEDŹ I 

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE MIASTAMI. 

Publikacje stanowiące  podstawowy dorobek naukowy (autor (autorzy), 

tytuł publikacji, wydawca): 

 Kourtit, K. (2016), Super-bliskość i rozwój przestrzenny, Journal of Regional 

Research, 36, 215-231. 

 Kourtit, K. (2017). W kierunku zrównoważonego inteligentnego miasta: 

Inteligentny okres przejściowy.  

Zarządzanie cyfrowymi miejscami, Quality Innovation Prosperity, 21 (1), 151-

164. 

 Barufi, A. M., and Kourtit, K. (2015), Siły aglomeracji w inteligentnych miastach. 

The Rise of the City - Spatial Dynamics in the Urban Century (Kourtit, K., Nijkamp, 

P., Stough, R. red.), Cheltenham: Edward Elgar, 33-54. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P., Steenbruggen, J. (2015), Znaczenie Systemów Danych 

Cyfrowych dla polityki inteligentnych miast, Socio-Economic Planning Sciences, 

8 (3), 231– 247. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2017), Miejskie Facebooki jako cyfrowe narzędzie 

planowania i marketingu w „Nowym Miejskim Świecie”. – Emergent 

Transformations of Cities and Regions in the Innovative Global Economy (Haas, T., 

Westlund, H. red.), Cheltenham: Edward Elgar. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P., Romao, J. (2019), Dziedzictwo kulturowe w oczach 

zwiedzających globalne miasta: użycie mediów społecznościowych i analizy 

miejskiej w badaniach nad miejskim gwarem, Sustainability, 11(12), 3470. 
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 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2018), Kreatywne podmioty i zasoby historyczno-

kulturowe w regionach miejskich, Regional Studies, 53 (7), 977-990. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2018), Tablice rozdzielcze (dashboards) dużych 

zbiorów danych jako narzędzia wspierające mądre decyzje dla miast – 

eksperyment na Sztokholmie, Land Use Policy, 71, 24-35. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P., Suzuki, S. (2017), Efektywne klastry jako siła 

napędowa wyników terytorialnych w regionalnej strategii rozwoju – 

potrójna graniczna analiza Doliny Lotniczej w Polsce, REGION, 4 ( ) 3, 39–63. 

 K. Kourtit, Suzuki, S., Nijkamp, P. (2017), Śledzenie wysoce zrównoważonych 

światowych miast – projekt i zastosowanie granicznej analizy danych                       

w wielu punktach w czasie, Habitat International, 68, 43-54. 

 Suzuki, S., Kourtit, K., Nijkamp, P. (2020), W poszukiwaniu wysoce 

zrównoważonych światowych miast - rozszerzony model DEA do oceny 

miejskich wskaźników społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. Urban 

Empires - Cities as Global Rulers in the New Urban World (Glaeser, E. Kourtit, K., 

Nijkamp, P., red.), London: Routledge (w druku). 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2017), Krytyczne czynniki wyników dla dużych 

światowych miast – w poszukiwaniu jakościowych wzorców 

przyczynowych za pomocą teorii zbiorów przybliżonych, REGION, 4(1), 51-

70. 
 

W przeszłości i obecnie, moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół 

powstającego zjawiska „Nowego świata miast”, które zasługuje na szeroko zakrojone 

działania w zakresie tworzenia polityki oraz badań w naszym wysoce zróżnicowanym, 

wyłaniającym się „stuleciu miast’. To zainteresowanie i związane z nim osiągnięcia 

naukowe wniosły znaczący wkład w dalszy rozwój geografii miast poprzez odniesienie 

się do złożonej rzeczywistości, w jakiej działają miasta w otoczeniu wielowymiarowej 

i wielowarstwowej (dekompozycyjnej) konstelacji systemów miejskich. Służyło ono 

również jako cenny składnik dalszego rozwoju moich badań naukowych w ramach 

habilitacji, a które jest wymagane dla lepszego zrozumienia funkcjonowania 

nowoczesnych miast, postrzeganych przez pryzmat postępującej urbanizacji                             

i cyfryzacji. 

We współczesnym świecie, często nazywanym „stuleciem miast” lub „Nowym miejskim 

światem” (patrz Kourtit 20141), aglomeracje lub sieci miast nabrały znaczenia 

gospodarczego, technologicznego i kulturalnego. Nowe stulecie miast 

charakteryzuje olbrzymia różnorodność form wyglądu miast i profili wzrostu, jednak 

we wszystkich przypadkach to nowe zjawisko geograficzne stanowi wyzwanie dla  

decydentów i badaczy na całym świecie (patrz Kourtit 2015, str. 371)2. Istnieje 

potrzeba aktywnego zmierzenia się z wyzwaniami i zagrożeniami dla miast, 
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doświadczania narodzin Inicjatywy Wspólnego Programu (JPI) „Miejska Europa’3                         

(w której pełnię obowiązki członka Zarządu [ze względu na moje osiągnięcia zawodowe]), 

której członkowie podjęli udaną próbę zmobilizowania badaczy w Europie w celu 

zmierzenia się z problemami trapiącymi miasta. Inicjatywa kontynuuje działania jako 

ERA-NET. Umiejętność przewidywania „wielkich wyzwań” jest zapewne ambitna, ale 

w obliczu mojej wiedzy fachowej oraz innowacyjnej wiedzy na poziomie tak narodowym 

jak i międzynarodowym, zadanie to wydaje się realistyczne i niewątpliwie prowadzi do 

obiecujących i przydatnych wyników w dziedzinie badań i nauczania. Ponadto skłoniło 

mnie to do opracowania serii tematycznie powiązanych spotkań na szczycie oraz 

artykułów naukowych, skupiających się na idei Nowego Miejskiego Świata, 

opublikowanych w międzynarodowych czasopismach i książkach wydanych przez 

prestiżowe wydawnictwa. 

W moich badaniach w ostatnich latach opracowałam koncepcję „Nowego Miejskiego 

Świata” oraz dopracowałam autorski projekt „Urban Piazza” (Miejski Plac) jako 

zintegrowanej ramy planowania dla współczesnych problemów miast i tworzonych 

polityk. Ta rama analityczna – często o orientacji ilościowej – oferowała obiecującą 

perspektywę tematu badań w ramach mojej habilitacji. Moja praca nad autorskim 

projektem przestrzennego modelu „latającego dysku” na potrzeby Holandii oraz nad 

określeniem „miast-mistrzów” na całym świecie przybliża się do kwestii miast 

przejściowych,  podczas gdy moje badania z dziedziny różnorodności kulturalnej oraz 

przedsiębiorczości etnicznej obracają się wokół społecznej spójności miast. Ponadto 

model tak zwanego „latającego dysku” był również użyty przez branżę innowacji                                

i nowoczesnych technologii w Holandii oraz w przypadku nowych wariantów granicznej 

analizy danych (DEA), np. przez branżę lotniczą w Polsce czy branżę turystyczną                              

w różnych miastach. W tym kontekście pod uwagę wzięto nie tylko bezpośrednie 

interesy poszczególnych branż, lecz także szerszy kontekst społeczny i ekologiczny (np. 

zrównoważony rozwój, „gospodarka okrężna”). Dokonania naukowe, wynikające ze 

wspomnianych modeli, wchodzą w skład pracy zbiorowej na temat „Nowego miejskiego 

świata”. 

Moje programy nauczania i badań, prowadzone obecnie w Holandii, Włoszech, Polsce, 

Chorwacji, Rumunii, Afryce, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach w kilku 

uniwersytetach i instytucjach naukowych, skupiają się na podobnych zagadnieniach,                   

np. „Sieci miast”, „Planowanie miast i architektury miejskiej’, „Inteligentne miasta                            

i analityka miejska”, „Nauka o miastach”, „Nowoczesne trendy w badaniach z dziedziny 

nauk geograficznych”, „Od miast smart do miast inteligentnych”, w ramach których 

pełnię rolę koordynatora kursu lub gościnnego wykładowcy. Te zróżnicowane, 

wdrożone, inteligentne i innowacyjne działania prowadzone na uniwersytetach-

gospodarzach i ośrodkach naukowych są dowodem znacznego wkładu naukowego                           

w system kształcenia i prowadzenia badań. 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo 

artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub 

instytucji kultury, w szczególności zagranicznej. 

Przebieg kariery naukowej 

2008 – 2014: Doktorant /pracownik naukowy na Wydziale Ekonomiki 

Regionalnej, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia. 

2013 – 2015: Pracownik naukowy na Wydziale Nauk Geograficznych i 

Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2015 – 2017: Habilitacja na Wydziale Planowania Miast i Środowiska w Królewskim 

Instytucie Technologicznym (KTH) w Sztokholmie w Szwecji. 

2017 – 2018: Starszy pracownik naukowy na Wydziale Geografii Społecznej i 

Ekonomicznej, Uniwersytet Uppsala, Szwecja. 

2017 – 2019: Kierownik Wydziału Inteligentnych Miast  na Jheronimus Academy of Data 

Science (JADS), ’s-Hertogenbosch, Królestwo Niderlandów. 

Od 2018:        Współpracownik Politechniki (UM6P) w Ben Guerir, Maroko. 

Od 2019:        Adiunkt w niepełnym wymiarze czasu pracy, Uniwersytet Aleksandra    

                           Jana Cuzy, Jassy, Rumunia. 

Od 2020:      Kierownik Wydziału Inteligentnych Miast i Analiz Danych na Uniwersytecie                 

                           Otwartym w Heerlen, Królestwo Niderlandów. 

 

1 Kourtit K (2014) Konkurencyjność w systemach miast – badania nad „stuleciem miast”. Uniwersytet 

Otwarty w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów. 

2 Kourtit, K. (2015), Nowy świat miast: badania ekonomiczno-geograficzne nad wynikami systemów 

miejskich, Praca doktorska, UAM, Poznań. 

3 Nijkamp, P., Kourtit, K. (2013). „Nowa Miejska Europa”: Globalne wyzwania i lokalne reakcje                            

w stuleciu miast, European Planning Studies, 21(3): 291–315. 

Kourtit, K., Nijkamp, P., (2015), Miasta przyszłości: wyzwania towarzyszące badaniom nad 

„stuleciem miast”, Romanian Journal of Regional Science, t. 9, nr 1, str. 1-16
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Skończyłam studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Otwartym w Amsterdamie oraz  

dwa dodatkowe tytuły magistra: w nauczaniu administracji biznesu oraz nauczaniu 

ekonomiki. Zrobiłam doktorat z ekonomii przestrzennej (Uniwersytet Otwarty                             

w Amsterdamie, 2014) oraz z geografii społeczno-gospodarczej (Uniwersytet Adama 

Mickiewicza, Poznań, 2015). Po obronie pracy doktorskiej przez trzy lata pracowałam  

w Królewskim Instytucie Technicznym (KTH) w Sztokholmie. Oprócz zadań 

badawczych z dziedziny „Zrównoważonego miasta inteligentnego: inteligentne 

zarządzanie zmianą w systemach miejskich”, pracowałam tam jako koordynator 

zaawansowanego kursu z „Sieci miast” dla studentów zagranicznych.   

W moich badaniach skupiam się przede wszystkim na rozwijaniu narzędzi 

analitycznych, by lepiej zrozumieć złożony mechanizm nowoczesnego systemu miast, 

często z perspektywy przyszłości. Zarówno otoczenie ludzkie (np. migracja, (etniczna) 

przedsiębiorczość, zajęcia artystyczne, preferencje względem miejsca zamieszkania, 

turystyka) oraz system zarządzania (np. narzędzia wspierające podejmowanie decyzje, 

interaktywne e-zarządzanie, sieci cyfrowe, narzędzia do symulacji, inżynieria 

obrazowania) współczesnymi miastami w warunkach postępującej globalizacji stały 

się punktem centralnym moich zainteresowań badawczych. Mój wieloletni entuzjazm                 

towarzyszący „poznaniu niewiadomego” motywuje mnie do angażowania się w wiele 

badań nad miastami, często również w kontekście studiów porównawczych                                      

i międzynarodowych, razem ze współpracownikami z innych krajów. 

Badania prowadzone przeze mnie po uzyskaniu stopnia doktora w Królewskim 

Instytucie Technologicznym (KTH) w Sztokholmie w Szwecji przez trzy lata (2015-2018) 

koncentrowały się na zrównoważonym rozwoju miast oraz opracowaniu interaktywnej 

miejskiej tablicy rozdzielczej (city dashboard) jako narzędzia planowania w rękach lokalnych                       

i regionalnych agencji odpowiedzialnych za politykę. Badania te przeprowadzono we 

współpracy z Radą Miasta Sztokholm oraz Radą Powiatu Sztokholm. Analityczna część 

badań opiera się częściowo na pracy w terenie, częściowo na dostępnych statystykach,   

a częściowo na obszernych danych z mediów społecznościowych w interesującym 

mnie zakresie. Ponadto zostałam silnie zmotywowana jako naukowiec przez 

zaangażowanie w pracę dydaktyczną. Otrzymałam dwa potwierdzenia kwalifikacji 

zawodowych w dziedzinie nauczania, zgodne z kwalifikacjami wymaganymi                                

w szkolnictwie wyższym. Na Uniwersytecie Otwartym w Amsterdamie pracuję od kilku 

lat jako  zastępca dyrektora międzynarodowego kursu magisterskiego z „Integracji 

europejskiej i Sieci” w Królewskim Instytucie Technologicznym (KTH) w Sztokholmie, 

gdzie byłam koordynatorem kursu z zakresu „Sieci miast”, podczas gdy na Jheronimus 

Academy of Data Science (JADS) w ‘s-Hertogenbosch w Holandii stałam na czele 

wydziału „Smart Cities”. Ponadto pracowałam w niepełnym wymiarze godzin                                   

w Centrum Przyszłości Miejsc (CFP) na Wydziale Planowania Miast i Środowiska, w Szkole 

Architektury i Infrastruktury w Królewskim Instytucie Technologicznym (KTH)                        

w Sztokholmie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam 

dwa tytuły doktora, jeden w dziedzinie ekonomiki (Uniwersytet Otwarty                                 

w Amsterdamie), drugi z geografii społecznej (z wyróżnieniem) (AMU, Poznań).  
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Od kwietnia 2020 roku jestem głównym badaczem i naukowym liderem Jednostki ds. 

Inteligentnych Miast i Analityki Danych na Uniwersytecie Otwartym w Heerlen                                

w Holandii. Byłam kierownikiem laboratorium w oddziale Inteligentnych Miast                            

w Jheronimus Academy of Data Science (JADS), gdzie kładziono nacisk na tzw. „Program 

Mikrokosmicznych Inteligentnych Miast” (Mi-City), stworzony na Politechnice                                     

w  Eindhoven oraz Uniwersytecie w Tilburgu. Ponadto od kilku lat zajmuję się kursem                  

z „planowania miast i architektury” w Wenecji, wykładając „nowe narzędzia 

planistyczne dla obszarów zabudowanych”  w Neapolu oraz „sieci miejskie”                                 

w Poznaniu. 

Oprócz prowadzenia ściśle akademickiej działalności, przez kilka lat byłam też 

członkiem zarządu ERANET ds. „Miejskiej Europy”; obecnie jestem Dyrektorem 

Wykonawczym w The Regional Science Academy (TRSA). Ponadto zasiadam                                 

w kolegium redakcyjnym trzech czasopism z obszaru moich zainteresowań 

zawodowych; byłam redaktorem kilkunastu wydań specjalnych popularnych 

czasopism z obszaru analizy przestrzennej i planowania. Moje zaangażowanie                             

w wiele projektów międzynarodowych i współpraca (z organami UE, Banku 

Światowego, OECD, EUROSTAT, NORFACE, JPI „Miejska Europa”) jest stałym źródłem 

inspiracji i nowych przemyśleń, które niezmiernie wzbogaciły moją wiedzę naukową                     

i akademicką oraz moje kontakty naukowe. Bardzo interesuje mnie analiza operacyjna 

złożonych kwestii społeczno-gospodarczych, przestrzennych i zarządczych (miejskich                      

i regionalnych), głównie z perspektywy ilościowej i stosowanej. Badania rozpoczęłam od 

strategicznego zarządzania wynikami, następnie zajęłam się migracją do miast oraz 

przedsiębiorczością wśród grup etnicznych; ostatnio prowadzone przeze mnie badania  

skupiają się na nowych obszarach zainteresowań, mianowicie funkcjonowaniu miast    

i ich zarzadzaniu (miasta kreatywne, zrównoważone i inteligentne). Niedawno 

zaangażowałam się również w duży, międzynarodowy program badawczy w Rumunii, 

dotyczący „Regionalnego rozwoju i odporności” (resilience); jednocześnie piastuję 

stanowisko adiunkta na nowej Politechnice w Ben Guerir w Maroku, gdzie zajmuję się 

„Odpornymi, zrównoważonymi i inteligentnymi budynkami i miastami”. W obu 

przypadkach jestem również promotorem prac magisterskich i doktorskich. 

Pragnę również podkreślić bardziej szczegółowo inne dokonania naukowe                              

i badawcze, w tym listę wybranych publikacji z określonych pól badawczych, które są 

świadectwem moich zawodowych kwalifikacji, umiejętności, wiedzy, możliwości oraz 

doświadczenia badawczego na skalę krajową i międzynarodową we współpracy z różnymi 

(krajowymi i międzynarodowymi) uniwersytetami, instytucjami, szkołami wyższymi                     

i organizacjami zawodowymi w celu realizacji wcześniej wspomnianego ambitnego 

planu.  

Zdobyłam wszechstronne doświadczenie badawcze w dziedzinie (i) Urbanizacji                                  

z perspektywy globalnego, zrównoważonego rozwoju oraz (ii) Wykorzystania analizy 

przestrzennej, inteligentnych technologii oraz dużych zbiorów danych (big data) przez 

inteligentne miasta. Opublikowałam wiele pozycji z tych dziedzin na międzynarodowym  

rynku wydawniczym – pełna lista publikacji stanowi Załącznik nr 4. Pola zastosowania 
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tych prac obejmują porównanie megamiast na świecie, konkretne studia przypadków 

dotyczące Amsterdamu, Enschede, Neapolu, Sztokholmu, Sapporo i innych miast.            

W oparciu o koncepcję „Nowego miejskiego świata” oraz „Miejskiego Placu” starałam 

się opracować operacyjną i zintegrowaną ramę planistyczną, odpowiadającą 

współczesnym wyzwaniom, przed jakimi stają miasta oraz polityką tworzoną                           

w odpowiedzi na nie. Uważam, że taka rama analityczna, często zorientowana 

ilościowo, może dać obiecującą perspektywę globalnych badań nad miastami. Moja praca 

nad przestrzennym modelem „latającego dysku” dla Holandii oraz identyfikacją „miejskich 

mistrzów” na całym świecie jest bardzo zbliżona do kwestii zrównoważonych miast                        

w fazie transformacji. To również źródło inspiracji dla tematu mojej habilitacji, podczas 

gdy na przykład moja praca nad różnorodnością kulturową jest bliska kwestii społecznej 

spójności miast w przyjaznych miastach jako jeden z tematów mojej habilitacji. 

Wyżej przedstawione koncepcje zostały przeze mnie dogłębnie przedstawione w różnych 

publikacjach międzynarodowych i są zgłębiane w różnych uniwersytetach i instytucjach 

badawczych we współpracy z badaczami z całego świata. Pełna lista publikacji (patrz 

Załącznik 4) to dowód na to, że większość moich publikacji pojawiła się                                         

w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach i książkach wydawanych przez  

szanowanych wydawców (Springer, Edward Elgar, Routledge itp.). Często moim celem 

jest angażowanie magistrantów i doktorantów w prace badawcze i pomaganie im                            

w pisaniu zbiorowych artykułów naukowych. 

Na przykład, w badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Otwartym                                      

w Amsterdamie i UAM w Poznaniu mocno skoncentrowałam się na branży 

innowacyjnej i kreatywnej, na przykład na sektorze high-tech w Holandii, 

zaawansowanych usługach biznesowych (bankowość) oraz nowoczesnej branży 

lotniczej (w Polsce, Holandii i w USA). Ponieważ skończyłam również studia MBA, 

bardzo interesuje mnie ludzka strona zarządzania przemysłem, które staram się zgłębiać 

za pomocą zaawansowanych technik statystycznych i modelowania. Podczas studiów 

MBA obrałam marketing jako specjalizację. Badania w zakresie Dynamiki Przemysłu                                

i Zrównoważonych Modeli Biznesowych w ostatnich latach koncentrują się na analizie 

operacyjnej modeli przemysłowych i biznesowych. Spora część tych badań skupia się na 

strategicznym zarządzaniu wynikami w sektorach przemysłu, gałęziach czy produktach 

jako nowoczesnym narzędziu zarządzania w biznesie. Jak wcześniej wspomniałam, 

zgłębiałam tę koncepcję w różnych międzynarodowych publikacjach, na przykład                   

w tak zwanym modelu „latającego dysku” dla branży innowacyjnej i zaawansowanych 

technologii w Holandii oraz w przypadku nowych wariantów granicznej analizy danych 

(DEA), np. w branży lotniczej w Polsce oraz turystyce w różnych miastach. W tym 

kontekście pod uwagę wzięto nie tylko bezpośrednie korzyści z wykorzystania w 

przemyśle lecz również szerszy kontekst społeczny i ekologiczny (np. zrównoważony 

rozwój, „gospodarka okrężna”). Poniżej przedstawiam przykłady artykułów na ten 

temat, pisanych we współpracy z prof. Peter’em Nijkamp,  dr Andre de Waal, dr Chiara 

Del Bo:  
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 Waal, A.A. de, Kourtit, K., Nijkamp, P. (2009). Związek między poziomem 

kompletności Systemu Zarządzania Strategicznymi Wynikami oraz postrzeganymi 

korzyściami i wadami. International Journal of Operations and Production 

Management, 29, (12), 1242-1265. 

 Caragliu, A., Del Bo, C., Kourtit, K., Nijkamp, P. (2011), Ocena analizy 

porównawczej miast inteligentnych wokół basenu Morza Północnego, 

Network Industries Quarterly, 13 (3), 15-17. 

 Kourtit, K., Arribas-Bel, D., Nijkamp, P. (2012). Wysoka wydajność w złożonych 

systemach przestrzennych: Samo-organizujące się mapowanie w odniesieniu 

do Holandii. Annals of Regional Science, 48 (2), 501-527. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2012), Kreatywne firmy jako czynniki zmiany 

kreatywnej przestrzeni, Quaestionaes Geographicae, 31 (4), 19–31. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2013), W poszukiwaniu kreatywnych mistrzów 

technicznie zaawansowanej przestrzeni: przestrzenne zastosowanie 

zarządzania strategicznymi wynikami, Journal of Regional Science, 53: 749-

777. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P., Caragliu, A., Del Bo, C. (2013), Przestrzenny wpływ 

kontekstowy na wyniki osiągane przez holenderskie firmy, Regional, Statistics - 

Journal of the Hungarian Central Statistical Office, 52 (2), 13-26. 

 De Waal, A., Karima K. (2013) „Pomiar wyników w praktyce: zalety, wady                           

i powody wykorzystania, International Journal of Productivity and Performance 

Management, Vol. 62 (5), 446-473. 

 Caragliu, A., Del Bo, C. D. F., Kourtit, K., Nijkamp, P. (2015), Zwycięzca zgarnia 

wszystko: miasta patrzące w przyszłość i miejskie innowacje, Annals of Regional 

Science, 56 (3), 617–645). 

• Kourtit, K., Nijkamp, P., Suzuki, S. (2016), Nowe ekonomiczne czynniki                             

w miastach: analiza porównawcza nowych, wysoko wydajnych przedsiębiorców, 

Quaestiones Geographicae, 35 (4), 5–22. 

Turystyka to jedna z dziedzin, nad którą również intensywnie pracuję i publikuję prace 

we współpracy z Uniwersytetem Otwartym w Amsterdamie, Uniwersytetem 

Neapolitańskim im. Fryderyka II, Uniwersytetem Nova Gorica w Wenecji                                    

i Królewskim Instytutem Technologicznym (KTH) w Sztokholmie. W przypadku wielu 

publikacji przeprowadziłam obszerne badania i prace terenowe w celu opracowania 

wykonalnych i efektywnych strategii rynkowego zastosowania technologii cyfrowej, 

na przykład w turystyce. Obecnie jestem bardzo zaangażowana w zaawansowany 

projekt dotyczący dużych zbiorów danych dotyczących informacji w mediach 

społecznościowych (np. platforma TripAdvisor) z myślą o docenianiu przez klientów 

różnych produktów w miastach. Oto przykłady artykułów z tej dziedziny, 

napisanych we współpracy z prof. Cathy Macharis, dr Danielem Arribas-Bel, dr 

Konstantiną Zerva:  
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 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2013). Wykorzystanie wizualnych narzędzi 

wspomagających podejmowanie decyzji w interaktywnej analizie interesariuszy – 

stare porty jako nowe magnesy kreatywnego rozwoju obszarów miejskich. 

Sustainability, 5 (10), 4379-4405. 

 Kourtit, K., Macharis, C., Nijkamp (2014). Planowanie na rzecz historyczno-

kulturowego dziedzictwa miast: obrazowanie geograficzne, Built Environment, 40 

(13), 521- 533. 

 Arribas-Bel, D., Kourtit, K., Nijkamp, P. (2016), Społeczno-kulturowe źródła 

szumu miejskiego, Environment and Planning C, 34 (1), 188-204. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2016), Wpływ klimatu kulturalnego na przestrzenne 

rozmieszczenie kreatywnych zawodów – studium modelowania w Holandii, 

International Regional Science Review, 41(1), 103-128. 

 Zerva, K., Nijkamp, P., Kourtit (2016), Turystyka i podglądanie w Heterotopii: rola 

postrzegania i informacji w zachowaniu turystów w Amsterdamie. AQ1 Karima 

Kourtit. W: Impact Assessment in Tourism Economics (Matias i in. (Eds.)), Berlin: 

Springer-Verlag, 247-273. 

 

Zakrojone na szerszą skalę badania prowadzone przeze mnie na kilku uniwersytetach,                 

a dotyczące przyszłości miast w „Nowym Miejskim Świecie” pozostają bez wątpienia pod 

wpływem dwóch zjawisk: miejskiej symbiozy (ogrom korzyści płynących z aglomeracji w 

systemach miejskich) oraz miejskich imperiów (konkurencyjny rozwój miast                                  

w odniesieniu do społeczno-ekonomicznej, technologicznej i politycznej potęgi innych 

miast, w tym miast sieciowych, miast wielopierścieniowych oraz mega-miast). Ten 

nowy ewolucyjny trend wymaga autorskich badań teoretycznych i koncepcyjnych (np. 

dotyczących odporności (resilience) synergii, nierówności, teorii systemów złożonych) 

oraz badań w kierunku zastosowania/polityki (miejskie modele prognozowania, 

polityka miast inteligentnych, analiza interesariuszy, analiza sieci, analiza dużych 

zbiorów danych na temat systemów miejskich). Moim zdaniem, program tak 

innowacyjnych badań dotyczących przyszłych systemów miejskich składa się z 

przynajmniej sześciu filarów, niezbędnych dla zrównoważonego planowania: symbioza 

miejsko-ekonomiczna oraz inteligentne klastry, cyfrowe miasta i „szum społeczny”,  

globalna konkurencyjność i miejskie sieci, kapitał społeczny i miejska spójność, ludzkie 

zdrowie i zrównoważone otoczenie oraz dziedzictwo kulturalne i miejska 

kreatywność. Wszystkie one odnoszą się do zmian gospodarczych i społecznych, 

jakim poddawane są miasta. W rezultacie mój przewidywany wkład w ten ważny 

program badawczy polega na podniesieniu jakości wiedzy oraz opracowaniu nowych 

wniosków w obszarze „Przyszłości Miast”, mając na względzie wzmocnienie pozycji 

wydziału oraz wiedzy fachowej z zakresu wybranych obszarów w skali globalnej. Tym 

samym prowadzone przeze mnie badania odbywają się w kontekście globalnej 

transformacji oraz przyszłości nowego świata z uwzględnieniem konkurencyjnego, 

gospodarczego i zrównoważonego rozwoju miast i aglomeracji miejskich. Przykłady 

artykułów z tej dziedziny, napisanych we współpracy z m.in. prof. Andres’em Rodriguez-

Pose, prof. Henk’iem Scholten, dr Andrea Caragliu:  
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 Kourtit, K., Nijkamp, P., Arribas-Bel, D. (2012), Inteligentne miasta w perspektywie 

– europejskie studium porównawcze za pomocą samo-organizujących się map, 

Innovation, 25 (2), 229-246. 

 Caragliu, A., Del Bo, C., Kourtit, K., Nijkamp, P., Suzuki, S. (2012), Poszukiwanie 

niesamowitych miast za pomocą granicznej analizy danych, Studies in Regional 

Science, 42 (1), 129-144 

 Nijkamp, P., Kourtit, K. (2013), „Nowa, Miejska Europa”: globalne wyzwania i 

lokalne reakcje w stuleciu miast, European Planning Studies, 21 (3), 291-315. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P., Partridge, M. (2013), Nowy miejski świat, European Planning 

Studies, 21(3), 285-290. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2013), Dzielnice kreatywnego szumu w inteligentnych 

miastach: miejska modernizacja i planowanie przyszłości, Romanian Journal of 

Regional Science, 7 (2), 37-57. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P. (2013). Pochwała megamiast w globalnym świecie. 

Regional Science Policy and Practice, 5 (2), 167-182. 

 Kourtit, K. Nijkamp. P., Suzuki, S. (2013). Wyjątkowe miejsca: wyścig 

szczurów wśród miast świata. Computers, Environment and Urban Systems, 38, 

67-77. 

 Kourtit, K., Macharis, C., Nijkamp, P. (2014), Analiza wielu czynników i kryteriów 

wyników osiąganych przez globalne miasta, Applied Geography, 49, 24-36. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P., Franklin, R.S., Rodríguez-Pose, A. (2014), Plan 

strategicznych badań nad miastami: „miejski plac”, Town Planning Review, 85 

(1), 97126. 

 Kourtit, K., Nijkamp, P., Scholten, H. (2015),  Przyszłość nowego, miejskiego świata, 

International Planning Studies, 20 (1-2), 4-20. 

 

Mam duży udział i doświadczenie w publikacjach międzynarodowych: 

 jako autor licznych artykułów zamieszczanych w czasopismach    
            międzynarodowych, 
 jako (współ) redaktor wielu wydań specjalnych czasopism i książek, 
 jako członek rady wydawców 4 czasopism międzynarodowych  

            (obowiązki obejmują również recenzje).  

Publikację prac zaczęłam we współpracy z poprzednimi promotorami (Andre de 

Waal, Peter Nijkamp, Henk Scholten), lecz ostatnio publikuję artykuły również 

samodzielnie lub we współpracy z zagranicznymi uczonymi. Należy dodać, że                      

w przypadku większości artykułów widnieję jako główny autor. Całkowita lista 

moich publikacji zawiera 93 publikacje naukowe, z których 75 zostało 

opublikowanych w międzynarodowych czasopismach opartych na wzajemnej ocenie, 2 

artykuły dopiero się ukażą drukiem, 13 to rozdziały książki, a 5 dopiero ukaże się jako 

rozdziały książki. Jako naukowiec posiadający podwójny doktorat, opublikowałam 25 
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wydań specjalnych czasopism i pracowałam jako redaktor goszczący w 7 tomach oraz 

dwóch wydanych książkach.  

Jak już wcześniej nadmieniłam, przez lata zbierałam doświadczenia w pracy                  

w środowisku akademickim lub na uczelniach wyższych. Jako badacz                                   

i naukowiec, wykładowca oraz konsultant służyłam na niwie międzynarodowej 

doświadczeniem związanym z organizacją, sieciowaniem i doradztwem. Bardzo 

cieszy mnie moje nowe stanowisko na Uniwersytecie Otwartym, gdzie podejmę 

nowe obowiązki  naukowe i kierownicze; bardzo też cieszy mnie perspektywa 

nowych przemyśleń. 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujących naukę lub sztukę. 

Brałam udział w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych 

jako ekspert, organizator i mówca, np. podczas Wspólnego Programowania 

Miejskiej Europy, w ramach Rady Rozwoju Gospodarczego w Amsterdamie (EDBA), 

European Regional Science Conference (ERSA), sekcji japońskiej Regional Science 

Association International (JRSAI), Romanian Regional Science Association (RRSA), 

Pacific Regional Science Conference Organisation (PRSCO), Western Regional Science 

Association (WRSA), European Committee of the Regions, Moroccan Royal Institute 

for Strategic Studies (IRES), Moroccan National Institute of Urban Planning (INAU), 

EUROSTAT, Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS), Banku Światowego 

(WB), OECD, Amsterdam Innovation Motor (AIM). 

Doświadczenie w komisjach międzynarodowych  

2012 – 2014: Członek Panelu Głównego oraz Sekretarz Naukowy ds. Oceny 

Zewnętrznej na Uniwersytecie North-West (NWU), Potchefstroom 

Campus, Mafikeng Campus oraz Vaal Triangle Campus w RPA. 

2009 – 2012: Członek Zarządu ds. rozwoju Wspólnej Inicjatywy Programowania 

„Miejska Europa” (JPI-UE) w imieniu holenderskiego Ministerstwa Transportu, 

Ekonomii, Innowacji i Środowiska, Holenderskiej Organizacji ds. Badań 

Naukowych (NWO) i NICIS. 

Od 2013: Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma Socio-

Economic Planning Sciences (SEPS). 

Od 2013: Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma Journal of 

Cultural and Creative Industries (IJCCI). 

Od 2016: Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma Asia Pacific 

Journal of Regional Science (APJRS), Springer.  
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Od 2017: Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Public Administration & 

Regional Studies (PARS). 

Od 2017: Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma Regional 

Science Policy & Practice (RSPP). 

Od 2019: Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma Journal of 

City andEnvironment Interactions (JCEI). 

Praca dydaktyczna i kursy 

W ostatnich latach otrzymałam kilka zaproszeń, wy wystąpić jako gościnny 

prelegent lub odbyć wizyty badawcze na wielu uniwersytetach, np. Uniwersytet 

Harvarda, Cambridge (USA); Uniwersytet Stanowy San Diego (USA); Uniwersytet 

Neapolitański im. Fryderyka II, Neapol (Włochy); Uniwersytet Stanowy Ohio, 

Columbus (USA); Uniwersytet w Splicie (Chorwacja); Uniwersytet Nova Gorica 

Wenecja, Wenecja (Włochy); Turyńska Szkoła Rozwoju, Międzynarodowe Centrum 

Szkoleń,  Turyn (Włochy); Uniwersytet Waikato, Hamilton (Nowa Zelandia); 

Uniwersytet North-West, Potchefstroom (RPA); Uniwersytet George Mason, 

Waszyngton (USA), Uniwersytet Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, (Chili), Uniwersytet 

Tsukuba, Tsukuba (Japonia). 

2009 – 2015: Koordynator i wykładowca w ramach kursu „Integracja i sieci                          

w Europie” na Uniwersytecie w Amsterdamie w Holandii. 

2011 – 2012: Wykłady gościnne w ramach „Programu Wyróżnień” na Uniwersytecie 

w Amsterdamie w Holandii. 

Od 2011: Wizyty naukowe i wykłady gościnne na Uniwersytecie Neapolitańskim   

                  im. Fryderyka II, Neapol, Włochy. 

Od 2012: Wizyty naukowe i wykłady gościnne na Uniwersytecie Nova Gorica   

                  Wenecja, Wenecja, Włochy. 

Od 2015: Wykłady na Uniwersytecie w Splicie, Chorwacja. 

2017 – 2018: Starszy pracownik naukowy na Wydziale Geografii 

Społecznej i Ekonomicznej, Uniwersytet Uppsala, Uppsala 

w Szwecji. 

2015 – 2017: Koordynator i kluczowy wykładowca w ramach kursu „Sieci 

Miejskie” w Królewskim Instytucie Technologicznym (KTH)                             

w Sztokholmie w Szwecji. 

Od 2015:        Koordynator i wykładowca kursu „Integracja i sieci w Europie” oraz  

                              „Nowy Miejski Świat” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w   

                               Poznaniu.  
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Od 2018:        Wizyty naukowe i wykłady w ramach kursu „Odporne, zrównoważone i   

                              inteligentne budynki i miasta” na Politechnice w Bin Dżarir (Maroko). 

Od 2018:         Wizyty naukowe na  Uniwersytecie Aleksandra    

                           Jana Cuzy, Jassy, Rumunia. 

. 
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Promotor prac magisterskich i doktorskich  

Oprócz tytułu magistra ekonomii (MBA) posiadam również podwójny tytuł 

magistra z zakresu dydaktyki. W ostatnich latach byłam promotorką prac 

magisterskich i doktorskich na różnych uczelniach (np. na Uniwersytecie 

Nova Gorica Wenecja,  na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II w 

Neapolu, Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza w Jassach, a ostatnio na 

Politechnice w Ibn Dżarir w Maroku: 

2009 – 2015: Współpromotor około 40 prac magisterskich rocznie                         

w ramach kursu „Integracja i sieci w Europie” na Uniwersytecie 

w Amsterdamie w Holandii. 

2015 – 2017: Współpromotor około 60 prac magisterskich rocznie                            

w ramach kursu „Sieci Miejskie” w Królewskim Instytucie 

Technologicznym (KTH) w Sztokholmie w Szwecji, którego byłam 

koordynatorem i głównym wykładowcą. 

Od 2015:  Konsultantka prac magisterskich oraz doktorskich w ramach kursu 

„Postępy w analizie przestrzennej” dla zaawansowanych na Uniwersytecie    

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Od 2011: Współpromotor prac magisterskich i doktorskich w ramach kursu   

                    „Miejskie dziedzictwo kulturalne i ocena"  na Uniwersytecie   

                   Neapolitańskim im.  Fryderyka II, Neapol, Włochy. 

2012–2017: Konsultantka prac magisterskich oraz doktorskich na 

Uniwersytecie Nova Gorica Wenecja, Wenecja ,  Włochy. 

Od 2018:    Współpromotor prac doktorskich z Turcji, Akın Özdemir, na JADS. 

Od 2019: Współpromotor prac magisterskich i doktorskich w ramach 

projektu na  Uniwersytecie Aleksandra  Jana Cuzy, Jassy, Rumunia. 

 

Organizacja międzynarodowych warsztatów i konferencji  

Brałam udział w całym szeregu międzynarodowych konferencji i warsztatów 

na całym świecie, często jako gościnny prelegent. Zajmowałam się 

współorganizacją wielu międzynarodowych warsztatów wysokiego szczebla 

oraz sesji specjalnych z dziedziny Rozwoju Miast, Globalizacji, Przyszłości Miast 

2050, Nowego Miejskiego Świata, Innowacji, Przedsiębiorczości, Turystyki, 

Emigracji, Miast Inteligentnych/Smart, Analizy Danych itp. Oto przykłady mojego 

zaangażowania jako (współ)organizator spotkań międzynarodowych: 
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 Seminarium wysokiego szczebla na temat „Nowego Miejskiego 

Świata” podczas 51-go Kongresu European Regional Science 

Association (ERSA) od sierpnia do września 2011 r., Barcelona, 

Hiszpania. 

 Wizjonerska Sesja Specjalna na temat „Inteligentne miasta 

przyszłości: Nowy Miejski Świat: Diamenty na zawsze”, lipiec 2012, 

konferencja PRSCO w Pekinie. 

 Międzynarodowe warsztaty Instytutu Tinbergen na temat „Innowacji, 

Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego”, maj 2011, Amsterdam, 

Holandia. 

 Międzynarodowe warsztaty Instytutu Tinbergen na temat „Przyszłości 

Równości i Jakości Przestrzennej; Nowego Wkładu w Analizę Kapitału 

Ludzkiego, Społecznego, Przedsiębiorczego, Twórczego                                           

i Środowiskowego”, maj 2015, Amsterdam, Holandia. 

 Sesja burzy mózgów Carrefour (ABC): „Świat jest mały! Duże zbiory 

danych i więcej”, styczeń 2016, Sztokholm, Szwecja (wspólnie ze 

Spinlab, Amsterdam, Holandia). 

 Spotkanie ABC: „Wiedza o miastach’, marzec 2016, Neapol, Włochy 

(wspólnie z PRIN i Spinlab, Amsterdam, Holandia). 

 Spotkanie ABC: „Urban Empires – Cities as Global Rulers in the 

New Urban World” (Miejskie imperia – miasta jako globalni władcy 

w Nowym Miejskim Świecie),  sierpień 2016, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 Spotkanie ABC: „Gospodarcze i turystyczne znaczenie kultury                               

i dziedzictwa kulturalnego miasta”, maj 2017, Split, Chorwacja. 

 Spotkanie ABC: „Emigracja, Planowanie Miast i Problemy z Danymi”, 

październik 2017, San Diego (USA). 

 Międzynarodowa konferencja: „Wiedza o miastach                                       

i regionach”, lipiec  2017, Stellenbosch, RPA. 

 Spotkanie ABC: „Wspólna przestrzeń w małych miejscach”, listopad 

2017, Uniwersytet Harvarda, Cambridge, Mass. (USA). 

 Spotkanie ABC: „Zrównoważony rozwój miast i regionów”, grudzień  

2017, Pekin, Chiny. 

• Spotkanie ABC: „Dynamika przestrzeni a zrównoważony rozwój”, 

kwiecień 2018, Bank Światowy, Waszyngton (USA). 

 Międzynarodowe spotkanie  ekspertów na początek projektu 

„Miasta dla ludzi: inteligentne miasta i analiza danych”, kwiecień 

2018, ‘s-Hertogenbosch, Holandia. 

 Spotkanie ABC: „Wyzwania związane z danymi na temat przestrzeni 

i miejsc”, wrzesień 2018, Ängelsberg, Szwecja. 
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 Spotkanie ABC: „Przyszłe obrazy miast: duże, większe, 

największe aglomeracje miejskie w gospodarkach wschodzących”, 

październik 2018, Casablanca, Región de Valparaíso, Chile. 

 Spotkanie ABC: „Wspólna przestrzeń w modnych miejscach”, 6-7 

listopada 2019, Uniwersytet Harvarda, Cambridge, USA. 

 Spotkanie ABC: „Wiedza o inteligentnych miastach 2.0: Żywotność 

miast, zmiany klimatyczne i kolista przyszłość gospodarcza”, 

październik  2018, Neapol, Włochy. 

 Międzynarodowa konferencja „Miasta dla ludzi: analiza danych 

inteligentnych dla kolejnych generacji miast”, listopada 2018, ‘s-

Hertogenbosch, Holandia. 

 Spotkanie ABC: „Inteligentne miasta i urbanizacja inteligentnych 

miast”, Bank Światowy, 21 marca 2019, Waszyngton, USA 

 Spotkanie ABC: „Miasto 2.0 – inteligentni ludzie, miejsca, planowanie”’,  

11- 12 listopada 2019, Uniwersytet Harvarda, Cambridge, USA. 

 

 

Pełna lista działań naukowych na skalę międzynarodową                              

i doświadczeń jest dostępna pod linkiem 

http://www.regionalscienceacademy.org/site/our_team/karima_kortit/ 

oraz, na życzenie, pod adresem e-mail k_kourtit@hotmail.com; 

karima.kourtit@ou.nl. 

Jak jasno wynika z przedstawionych dokonań, moje wcześniejsze prace 

oraz badania, które przeprowadzę, zostaną opublikowane w prestiżowych 

dziennikach i książkach (jak również wynika z listy moich publikacji). 

Oprócz moich możliwości naukowych, jest we mnie silne pragnienie 

pomagania innym i zaspokajania ich potrzeb akademickich i społecznych 

z profesjonalnego punktu widzenia. Dlatego właśnie przywiązuję 

dużą wagę do konkretnych systemów promocji i doradztwa 

akademickiego. Ponadto, jako gracz zespołowy, uwielbiam współpracę, 

zarówno ze studentami jak i kadrą akademicką z całego świata. Mam 

zaszczyt zajmować nowe i wymagające stanowisko w prestiżowym 

otoczeniu Uniwersytetu Otwartego, które stało się nowym źródłem 

wspaniałych naukowych możliwości, w ramach których mogę dzielić się 

znajomością przedmiotu, wiedzą i zainteresowaniami ze 

współpracownikami i studentami oraz pracować nad nowymi, 

wspaniałymi pomysłami z ludźmi z całego świata. 

 

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać 

inne informacje, ważne z jego punktu widzenia, dotyczące 

jego kariery zawodowej.  

http://www.regionalscienceacademy.org/site/our_team/karima_kortit/
mailto:k_kourtit@hotmail.com
mailto:karima.kourtit@ou.nl
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 Wreszcie uważam, że Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i 

Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

daje mi dostęp do na tyle znaczącej i cennej wiedzy naukowej oraz ekspertyzy 

z zakresu moich badań naukowych , bym mogła złożyć  tam wniosek o 

habilitację. Ponadto jestem mocno zaangażowany w kilka badań naukowych ze 

współpracownikami z Poznania. Ten wydział ma silny międzynarodowy profil 

badawczy i odpowiada moim zainteresowaniom naukowym. Ponadto, na tej 

samej uczelni ukończyłem też doktorat, dzięki czemu jest to naturalne 

środowisko, w którym kontynuuję moją karierę naukową. Wreszcie 

zorganizowaliśmy kilka międzynarodowych spotkań naukowych i planujemy 

kontynuować tę współpracę w przyszłości. 

 


