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                  KOMUNIKAT I 

 

Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Radosław 

Wiśniewski, prof. UWM, wraz z Katedrą Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedrą Gospodarki 

Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Planowania i Inżynierii 

Przestrzennej po raz kolejny mają zaszczyt zaprosić do współpracy w ramach 

obchodów GISday 2014  na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, który 

odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2014r. W programie m.in. geopodchody, warsztaty 

komputerowe, konkursy, targi wystawiennicze sponsorów, pokazy georadaru oraz 

bezzałogowego aparatu latającego, profesjonalne szkolenie „Autoprezentacja/Wystąpienia 

publiczne". 

GISday  został połączony z dwudniową II Ogólnopolską Konferencją pod hasłem 

„INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER GIS", w ramach której odbędą się wykłady 

specjalistów GIS, jak i również swoje dokonania będą mogli zaprezentować studenci, 

doktoranci i młodzi naukowcy. Tematyka spotkań dotyczyć będzie m.in. programowania  

w Pythonie oraz zagadnień geostatystycznych. Zapraszamy do aktywnego udziału  

w konferencji poprzez prezentację referatu, prezentującego prace badawcze związane  

z tematyką systemów informacji przestrzennej (zarówno wykorzystania technologii GIS jako 

narzędzia, jak i GIS jako nauki) bądź posteru. 

  

 

 

GISday  

19 listopada 2014 r. 

 

 Pierwszy dzień, 19 listopada, poświęcony będzie propagowaniu idei Systemów 

Informacji Geograficznej wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie poprzez liczne prelekcje, warsztaty komputerowe i pokazy. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych technologią GIS do prezentacji swoich 

osiągnięć oraz uczestnictwa w panelach dyskusyjnych i warsztatach komputerowych.  

Spotkanie i wszystkie „atrakcje” dostępne w dniu 19 listopada są bezpłatne! 

Zgłoszenia na poszczególne warsztaty odbywać się będą przez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na naszej stronie internetowej od poniedziałku 6 października 2014. 

 

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja „INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER GIS” 

20-21 listopada 2014 r. 

 

  Główną tematyką tegorocznej konferencji będzie interdyscyplinarność systemów 

informacji geograficznej, z ukierunkowaniem w stronę geostatystyki oraz programowania GIS 

w języku Python. Zagadnienia te będą poruszane również na warsztatach komputerowych 

prowadzonych przez ekspertów.  

 W trakcie konferencji odbędzie się sesja plenarna, sesje tematyczne, sesja 

posterowa. 
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ZGŁOSZENIA: Formularze zgłoszeniowe na konferencję oraz wybrane warsztaty dostępne 

będą na naszej stronie internetowej od poniedziałku 6 października 2014r.  

Każdy z uczestników może zapisać się na jedno spotkanie warsztatowe w poszczególnych 

dniach.  

 

TERMINY: Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2014r. Termin nadsyłania 

abstraktów mija 5 listopada 2014r. (wzór formatowania abstraktów dostępny będzie 

na naszej stronie). 

 

OPŁATY:  

Pełna opłata konferencyjna wynosi 250 PLN i obejmuje: materiały konferencyjne, 3 obiady 

(19, 20, 21.XI), poczęstunki podczas przerw kawowych oraz w dniu 20 Listopada wycieczkę 

i uroczystą kolację.  

Termin wnoszenia opłat: 30 października 2014, po tym terminie opłata konferencyjna 

wynosi 300 PLN. 

 

DANE DO PRZELEWU: 

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 

ul. Michała Oczapowskiego 2 

10-719 Olsztyn 

nr rachunku bankowego: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 

UWAGA!!! - w celu prawidłowego zaksięgowania wpłat w tytule przelewu obowiązkowo 

należy wpisać numer: 524-0307-1107 

  

 

 
KONTAKT: 
mgr inż. Małgorzata Szumiło 
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji 
ul. Oczapowskiego 1 (blok 22A, pok. 101) 
10- 719 Olsztyn 
E-mail: gisday.olsztyn2014@gmail.com 
 

http://fotogrametria.uwm.edu.pl/gisday_olsztyn/
mailto:gisday.olsztyn2014@gmail.com

