
Popularnonaukowe streszczenie projektu 
Globalne zmiany o charakterze gospodarczym wymusiły na miastach poszukiwanie nowych 

czynników rozwoju. Stały się nimi informacja, wiedza oraz kreatywność, które zastąpiły ziemię, 

surowce i pracę fizyczną. Równolegle, krajowe polityki gospodarcze zaczęły promować kształcenie 

na poziomie wyższym, co doprowadziło do wzmożonego napływu studentów do miast pełniących 

funkcję akademicką. Studenci stali się zatem liczną grupą użytkowników współczesnych miast.  

Warto zauważyć, że studenci zaczęli podejmować naukę nie tylko w tradycyjnych miastach 

akademickich, ale także w miastach o rodowodzie przemysłowym. Nie dziwi zatem, iż wiele miast 

tego typu podjęło w ostatnich dekadach działania mające na celu rozwój sektora szkolnictwa 

wyższego na ich obszarze, upatrując w tym szansy na dynamizację własnych gospodarek. Wymienić 

wśród nich można m.in. Birmingham i Glasgow w Wielkiej Brytanii, Lille we Francji, Eindhoven 

w Holandii, miasta Zagłębia Ruhry w Niemczech, Turyn we Włoszech, czy Łódź w Polsce. 

Celem głównym projektu jest określenie wpływu funkcji akademickiej na rozwój miast 

poprzemysłowych poprzez analizę zachowań konsumencko-przestrzennych studentów. Celami 

szczegółowymi projektu są natomiast: 

1. Określenie źródeł i wielkości środków finansowych wydatkowanych przez studentów. 

2. Identyfikacja sektorów gospodarek miast poprzemysłowych czerpiących 

korzyści ze środków finansowych wydatkowanych przez studentów. 

3. Identyfikacja obszarów miast poprzemysłowych, 

w których studenci wydatkują środki finansowe. 

4. Wskazanie cech różnicujących zachowania konsumencko-przestrzenne studentów. 

Istotną zaletą projektu jest silne powiązanie w nim dwóch perspektyw – gospodarczej i przestrzennej 

– oraz podjęcie interdyscyplinarnej tematyki, czerpiącej z dorobku studiów miejskich, ekonomiki 

miejskiej, geografii miasta, czy też badań nad szkolnictwem wyższym. Badanie ankietowe zostanie 

przeprowadzone na reprezentatywnych próbach studentów uczelni publicznych w Łodzi i w Turynie 

we współpracy z naukowcami włoskimi. 

Proponowany projekt stanowi odpowiedź na kilka luk badawczych zidentyfikowanych w literaturze 

przedmiotu. Po pierwsze, wpływ instytucji szkolnictwa wyższego oraz studentów na rozwój miast 

o rodowodzie przemysłowym nie stanowił do tej pory szerszego zainteresowania badaczy. Po drugie, 

celem projektu jest uchwycenie wewnątrz-miejskiego rozkładu przestrzennego zachowań 

konsumenckich studentów, co pozostaje zagadnieniem poznanym tylko do pewnego stopnia. 

Po trzecie, w toczącej się obecnie debacie akademickiej na temat oddziaływania studentów na miasta 

wykorzystuje się na ogół wnioski płynące z badań prowadzonych nad pojedynczymi ośrodkami 

akademickimi. Stąd, proponowany projekt ma za zadanie dostarczyć dane umożliwiające 

przeprowadzenie analizy porównawczej między dwoma miastami poprzemysłowymi o odmiennych 

kontekstach geograficznych, instytucjonalnych i kulturowych. 
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