
Kampus UAM – stan i perspektywy 
 

Celem projektu jest analiza czynników oraz uwarunkowań rozwoju Kampusu UAM oraz 

wskazanie celów i kierunków rozwoju. Projekt jest wspólny przedsięwzięciem Sekcji Geo-

grafii Społeczno-Ekonomicznej oraz Grupy Problemowej Gospodarka Przestrzenna SKNG 

i zakłada realizację – w sposób zintegrowany – zadań, w określonych grupach tematycznych. 

 

Plan projektu: 

1. Przegląd dokumentów planistycznych i projektowych dotyczących badanego obszaru 

2. Analiza literatury dotyczącej kampusów uniwersyteckich 

3. Studium przypadków – przegląd Kampusów na obszarze Polski 

Celem przeglądu kampusów uniwersyteckich w Polsce jest wykorzystanie doświad-

czeń innych ośrodków akademickich. Zebranie jak największej ilości wartościowych 

informacji, rozwiązań pozwoli wyodrębnić spośród nich te, które mogłyby zostać za-

adaptowane w Poznaniu (przy uwzględnieniu specyfiki Kampusu UAM) bądź których 

zastosowania należałoby unikać. Wybrane Kampusy: 

− III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

− Kampus „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

− Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

− Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

4. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Kampusu: 

a. Ludność (trzy grupy docelowe: mieszkańcy os. Różany Potok, studenci oraz pra-

cownicy naukowi UAM): 

− wielkość grup docelowych (liczba studentów, pracowników, mieszkańców), 

− struktura biologiczna i społeczno-zawodowa, 

− pochodzenie miejscowej ludności (migracje stałe), 

Grupa zajmująca się ludnością będzie również odpowiadać za sporządzenie kwe-

stionariusza ankiety oraz koordynowanie badań kwestionariuszowych (we współ-

pracy z innymi grupami). 

b. Transport : 

− analiza ruchu kolejowego: obliczenie iloczynu ruchu dla przejazdów kolejo-

wych, liczba pociągów, czas zamknięcia zapór kolejowych na przejeździe, 



− natężenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego; pomiar w trzech 

punktach pomiarowych: przejazd kolejowy na ul. Umultowskiej [1], pętla 98 

i 87 (dojazd ul. Dzięgielową od ul. Naramowickiej) [2], przejscie przy Dwor-

cu Sobieskiego [3], 

− kierunki i wielkość potoków migracji wahadłowych w ciągu dnia (badania 

kwestionariuszowe), 

− analiza punktualności autobusów 87 i 98, 

− określenie dostępności komunikacyjnej, 

c. Usługi: 

− inwentaryzacja bazy usługowej (porównanie z wynikami badań z 2006 r.), 

− ocena bazy usługowej (badania kwestionariuszowe), 

− identyfikacja brakujących placówek usługowych, 

− prognoza przyszłych potrzeb w zakresie bazy usługowej (uwzględnienie 

obecnych planów inwestycyjnych), 

d. Zagospodarowanie przestrzenne: 

− formy użytkowania terenu, 

− zabudowa, 

− infrastruktura, 

− przestrzeń publiczna, 

− studencki projekt koncepcji zagospodarowania przestrzennego Kampusu. 

Obszar badań: 

 

 

 


