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Sprawozdanie z ERSA/ERES
Summer School
(Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku)

Joanna Węgrzyn
dr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

W dniach 5-14 lipca 2015 r. odbyła się w Wiedniu na WU Vienna University of Economics and Business Letnia Szkoła pt. „Developers, Planners and the City”. Tegoroczna szkołą stanowiła już dwudziestą ósmą edycję tego przedsięwzięcia, którego organizatorami są Stowarzyszenie ERSA
(European Regional Science Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów (ERES European Real Estate Societ).
Problemami poruszanymi podczas Szkoły były przede wszystkim aktualne zagadnienia z zakresu rozwoju miasta oraz współdziałania w tym
zakresie inwestorów porywanych z przedstawicieli miast. Podczas dziesięciu dni uczestnicy Szkoły mieli okazję wysłuchać wielu interesujących
wykładów. Tematyka wykładów obejmowała m.in. zagadnienia: urban governance, modelowania decyzji inwestycyjnych, rozwoju zrównoważonego
oraz budownictwa ekologicznego. Wykładowcami byli zarówno praktycy
jak i teoretycy zajmujących się problematyką inwestowania w nieruchomości i rozwoju miasta: Verena Madner (WU, Vienna, Austria), Paul Cheshire
(LSE, London, United Kingdom), – Christoph Schremmer (OIR, Vienna,
Austria), – Daniel Czamanski (Technion, Technion City, Israel), Philipp
Kaufmann (OGNI, Linz) oraz Gunther Maier (WU, Vienna, Austria). Program szkoły obejmował również szereg wizyt studyjnych na inwestycjach
zrealizowanych bądź realizowanych obecnie w Wiedniu, m.in. Viertel
Zwei, Millennium City, Millennium Tower oraz Seestadt Aspern. Uczestnicy Szkoły mieli również okazję zaprezentować oraz przedyskutować wyniki swoich badań realizowanych w ramach przygotowywanych rozpraw
doktorskich lub przedstawić kierunki dalszych badań.
Obecność wielu znakomitych gości oraz młodych naukowców z całego świata stanowiła okazję do wymiany swoich doświadczeń naukowych
a także wielu intersujących dyskusji. Doskonałą atmosferę ku temu stwo-
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rzył profesor Gunther Maier, który wraz ze swoim zespołem czuwał nad
przebiegiem tegorocznego spotkania.
Tegoroczna Letnia Szkoła to kolejny bardzo udany cykl spotkań naukowych o charakterze warsztatowym, który skupia młodych badaczy pod
bacznym okiem mistrzów.

