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W terminie 4-25 stycznia 2016 r. uczestniczyłam w wizycie studyjnej na Wydziale Geografii 
Uniwersytetu w Ottawie, w związku z realizowanym przeze mnie projektem doktorskim 
dotyczącym rozwoju arktycznej turystyki rejsowej w świetle zachodzących zmian 
klimatycznych. 
 
Wizyta została zorganizowana na zaproszenie prof. Jackie Dawson1, która jest 
pomocniczym opiekunem mojego projektu doktorskiego. Prof. Dawson jest ekspertem w 
kwestiach żeglugi arktycznej na obszarze Kanady, w tym żeglugi turystycznej. W swoich 
projektach zajmuje się również wpływem rozwoju turystyki na rozwój społeczno-
ekonomiczny społeczności zamieszkujących Arktykę oraz wpływem zmian klimatu na 
turystykę, stad nawiązana współpraca stanowi nieoceniony wkład w prowadzone przeze 
mnie badania. 
 
Wizyta studyjna umożliwiła mi bezpośrednie konsultacje z prof. Dawson, jak również 
aktywny udział w pracach Environment, Socjety & Policy Group na Wydziale Geografii 
Uniwersytetu w Ottawie, której jestem stowarzyszonym członkiem (patrz: 
http://www.espg.ca/people/). Grupa ta prowadzi multidyscyplinarne badania w zakresie 
wymiaru społecznego zmian środowiskowych oraz gospodarczych w Arktyce. Obecnie 
prace ESPG skupiają się na 3 obszarach badawczych: 1. Żegluga arktyczna, 2. Rozwój 
gospodarczy Arktyki, 3. Społeczności arktyczne i zmiany klimatu.  
 
Podczas pobytu na Uniwersytecie w Ottawie uczestniczyłam m.in. w spotkaniach 
roboczych ESPG. Miałam również okazje dzielić się doświadczeniami pomiędzy Kanadą i 
Europą w ww. zakresach badań. Zdobyta wiedza nt. rozwoju i efektów badań nad Arktyką 
w Kanadzie jest istotnym uzupełnieniem zbieranych przeze mnie materiałów. Miałam 
również okazje bezpośrednio zapoznać się ze szczegółami projektów realizowanych przez 
ESPG i stosowaną metodologią, które są niezwykle przydatne nie tylko w moich badaniach, 
ale i mogą być wykorzystane również i w szerszych inicjatywach prowadzonych w Europie. 
Efekty wizyty mogą w ten sposób przyczynić się do wykorzystania dobrych praktyk na 
gruncie europejskim i rozwoju współpracy europejsko-kanadyjskiej w zakresie nauk 
geograficznych dotyczących Arktyki. 
 
Ponadto, podczas wizyty miałam okazję pozyskać niezbędne materiały i literaturę w 
związku z moim projektem doktorskim. Poprzez bezpośrednie konsultacje z prof. Dawson 
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oraz innymi pracownikami Departamentu Geografii miałam okazje dopracować narzędzia 
badawcze swojego projektu oraz uzgodnić szczegóły dalszej współpracy. 
 
Podsumowując, wizyta w Ottawie stanowiła istotną wartość dodaną w mojej pracy. 
Możliwość bezpośredniej współpracy i konsultacji z przedstawicielami środowiska 
geograficznego jednej z najlepszych uczelni kanadyjskich stanowi ważne uzupełnienie i 
pomoc w realizowanych przeze mnie działaniach. Pragnę podziękować Wydziałowi 
Geografii Uniwersytetu w Ottawie oraz Centrum Studiów Polarnych za umożliwienie tej 
wizyty studyjnej. 
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