
GIS W NAUCE
VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Instytut Geograi 
i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

20-22.06.2018

KOMUNIKAT

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny zapraszają na VII Ogólnopolską Konferencję 
„GIS w nauce”, która odbędzie się w dniach 20-22.06.2018 w Krakowie, w Instytucie 
Geograi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie dotychczasowych sześciu edycji konferencji „GIS w nauce” pokazuje,
że jej program jest otwarty dla przedstawicieli różnych dyscyplin nauki. Prezentują
oni szerokie spektrum zagadnień: potencjał GIS w rozwiązywaniu różnorodnych
problemów badawczych, nowe możliwości pozyskiwania, przetwarzania oraz
wizualizacji danych przestrzennych, modelowania zjawisk i procesów występujących
w środowisku, wykorzystania GIS w badaniach geomarketingowych, studiach 
lokalizacyjnych i wielu innych.

Wzorem poprzednich konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału
w warsztatach pozwalających zdobycie nowych umiejętności w zakresie stosowania GIS.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do dyskusji nad wynikami badań oraz wymiany 
doświadczeń między badaczami wykorzystującymi systemy informacji geogracznej 
(zarówno doświadczonymi jak i tymi rozpoczynającymi aktywność naukową). 
Dużą wartość konferencji stanowi również udział praktyków, w tym przedstawicieli 
sektora biznesu - rm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.  
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

- 20.06.2018 - warsztaty geoinformatyczne
                       (program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)  
- 21-22.06.2018 - otwarcie konferencji, sesje plenarne i tematyczne
                       (program zostanie ogłoszony w )  maju 2018

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE
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- w konkursie mogą wziąć udział magistranci, doktoranci oraz młodzi naukowcy 
  (tacy, którzy nie ukończyli 35 roku życia a obrona pracy doktorskiej nastąpiła
  w roku 2016 lub później)
- osoby (zespoły) zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają 
  rozszerzony abstrakt (od 3,5 do 5 tys. znaków bez spacji, maksymalnie 3 ryciny 
  i 15 pozycji literatury)
- w przypadku prac zbiorowych (np. powstałych przy współpracy z opiekunem 
  naukowym, który nie spełnia powyższego kryterium uczestnictwa w konkursie) 
  główny autor musi zadeklarować co najmniej 50-procentowy udział w pracy 
  zgłaszanej do konkursu
- do trzech sesji konkursowych zostanie zakwalikowanych 12 najlepszych prac 
  zgłoszonych na konkurs
- wszyscy główni autorzy wystąpień zakwalikowanych do konkursu nie wnoszą 
  opłaty konferencyjnej
- informacja o nagrodzeniu zgłoszenia zostanie przesłana do jednostki 
  stanowiącej aliację uczestnika

ZGŁOSZENIA 

- termin przesyłania zgłoszeń: 31.03.2018
- zgłoszenia należy przesyłać na adres: piotr.trzepacz@uj.edu.pl
  - forma zgłoszenia (referat lub poster): przesłanie abstraktu
- wielkość abstraktu: do 1000 znaków bez spacji, do 5 słów kluczowych
- informacja o aliacji wszystkich autorów 
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REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

-  dla uczestników biorących udział wyłącznie w konferencji: 300 PLN
- dla uczestników biorących udział w warsztatach i konferencji: 360 PLN
- organizatorzy nie przewidują druku materiałów konferencyjnych, zostaną 
  udostępnione uczestnikom wcześniej (przesłane) w formie cyfrowej 
- opłata obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz udział w spotkaniu towarzyskim
- termin wniesienia opłaty konferencyjnej:  30.04.2018
- UWAGA! maksymalna liczba uczestników to 250 osób - po osiągnięciu limitu 
  nastąpi zamknięcie rejestracji - organizatorzy apelują o wnoszenie opłat możliwie 
  szybko od momentu uzyskania informacji o zakwalikowaniu zgłoszenia lub
  po powzięciu zamiaru uczestnictwa w konferencji bez wystąpienia.  

OPŁATA KONFERENCYJNA

Formularz rejestracji

- prosimy uczestników o rejestrowanie się za pomocą prostego formularza, 
  bez względu na to, czy zgłaszają wystąpienie czy też nie 
- termin rejestracji: do 30.04.2018

DANE DO WPŁAT

- numer rachunku bankowego: 
  PEKAO III O. w Krakowie 09 1240 2294 1111 0010 6987 0708

Imię_Nazwisko_GIS2018- wpłat należy dokonywać z dopiskiem według wzoru: 

MIEJSCE KONFERENCJI

- miejscem obrad będzie Kampus III Uniwersytetu Jagiellońskiego 
  (Kraków, ul. Gronostajowa 7)
- otwarcie i zamknięcie konferencji oraz sesje plenarne odbędą się 
  w auli głównej w centralnej części Kampusu III UJ
- pozostałe sesje konferencyjne (referatowe oraz posterowe) będą odbywały się 
  w salach dydaktycznych Instytutu Geograi i Gospodarki Przestrzennej UJ 

https://goo.gl/forms/o54iCrkGSy6VYNMv2
https://goo.gl/forms/o54iCrkGSy6VYNMv2
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KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak (PAU, Kraków)
dr Leszek Gawrysiak (UMCS, Lublin)
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW (PW, Warszawa)
dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ (UŁ, Łódź)
prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, Kraków)
dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM (UWM, Olsztyn)
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka (AGH, Kraków)
dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL (KUL, Lublin)
dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG, Gdańsk)
dr hab. Piotr Werner, prof. UW (UW, Warszawa) 
dr hab. inż. Piotr Wężyk (UR, Kraków) 
dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM (UAM, Poznań)
 

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Monika Dobosz
dr Dominik Kaim
dr inż. Natalia Kolecka
dr Małgorzata Luc
dr Krzysztof Ostan
mgr Aneta Szablowska-Midor
dr Mateusz Troll
dr Piotr Trzepacz - przewodniczący
mgr Bartosz Załuski 
mgr Dominik Zwiech

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

- termin nadsyłania zgłoszeń: do 31.03.2018
30.04.2018- termin rejestracji: do 

- termin wniesienia opłaty: do 30.04.2018
- termin publikacji programu: maj 2018
- obrady konferencji: 20-22.06.2018

dr Piotr Trzepacz: piotr.trzepacz@uj.edu.pl
(adres do przesyłania zgłoszeń i kierowania
wszelkich zapytań w sprawie konferencji)

KONTAKT

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/
http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/
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