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CEL KONFERENCJI 

 

Konferencja poświęcona będzie innowacyjnym technologiom geodezyjnym  

i kartograficznym stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki. Celem konferencji 

będzie prezentowanie przez uczestników nowych osiągnięć naukowo-badawczych  

i wdrożeniowych z kraju, zagranicy z zakresu metod, technologii i technik z dziedziny 

geodezji i kartografii. Ten szeroki zakres tematyczny skierowany jest nie tylko  

do pracowników naukowych kierunku geodezja i kartografia, ale jednocześnie  

do środowisk wykonawstwa geodezyjnego.   

 

GŁÓWNE ZAKRESY TEMATYCZNE KONFERENCJI  

 

 Kataster nieruchomości 

 Gospodarka nieruchomościami 

 Geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej 

 Geoinformatyka 

 Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych 

 

 

PUBLIKACJE  

 

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość publikacji swoich referatów  

w Wydawnictwach: 

 Geomatics and Environmental Engineering, www.gaee.agh.edu.pl (5 pkt.) 

 Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, www.infraeco.pl (4 pkt.) 

 Przegląd Geodezyjny, www.sigma-not.pl (4 pkt.) 

Wymagania redakcyjne i techniczne dla Autorów artykułów znajdują się na 

stronach internetowych Wydawnictw. 

Ponadto Komitet Naukowy zaproponuje wybranym Autorom współudział  

w opracowaniu monografii naukowych zgodnych z głównymi tematami konferencji. 

Komitet Naukowy konferencji dokona również wyboru referatów do 

wygłoszenia w trakcie sesji plenarnych oraz tematów do zaprezentowania podczas 

sesji posterowych. Wymogi techniczne dotyczące posterów zostaną opublikowane na 

stronie www.wsie.edu.pl. 



 

 

WAŻNE TERMINY 

 

do 5 grudnia 2014 – zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie streszczeń referatów (co 

najmniej 500 słów) – załącznik nr. 1 

do 21 grudnia 2014 – potwierdzenie przyjęcia referatu do Wydawnictwa bądź 

Monografii 

do 21 lutego 2015 – przesłanie pełnych tekstów referatów 

do 28 lutego 2015 – wniesienie opłaty za udział w konferencji 

do 20 kwietnia 2015 – informacja o zakwalifikowaniu do sesji plenarnej lub 

posterowej 

 

ZGŁOSZENIE I OPŁATY 

 

Aby wziąć udział w konferencji: 

Należy wypełnić formularz (załącznik nr 1) i wysłać pocztą elektroniczną na adres: 

konferencja@wsie.edu.pl. 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Koszt udziału w konferencji wynosi 1200 zł (opłata obejmuje: uczestnictwo, 

zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, koszt publikacji). 

Opłatę należy uiścić do 28 lutego 2015 r. na konto: 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie 

35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40 

NIP: 818-15-30-650 

Numer konta: 77917100040010020520000010  

z dopiskiem „VI Konferencja geodezyjna (imię i nazwisko uczestnika)”. 

W przypadku udziału w konferencji bez publikacji referatu, opłata konferencyjna 

wynosi 600 zł (opłata obejmuje: uczestnictwo, zakwaterowanie, wyżywienie, 

materiały konferencyjne). 

KONTAKT 

Katedra Katastru i Geodezyjnego Projektowania Przestrzeni  

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie 

35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40 
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