ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE
PROBLEMATYKĄ.
ZGŁOSZENIA
Wypełnione formularze prosimy nadsyłać do 30 września 2014. Formularz zgłoszeniowy
udostępniony jest na stronie konferencji www.opengis.up.krakow.pl, w zakładce zgłoszenia.
TERMINY
Nadsyłanie zgłoszeń: do 30 września 2014
Komunikat II: 10 października 2014
Nadsyłanie abstraktów wystąpień i opłaty konferencyjnej: do 31 października 2014
Komunikat III (plan sesji naukowych): 7 listopada 2014
Konferencja naukowa: 17-18 listopada 2014
Międzynarodowy dzień GIS: 19 listopada 2014
Nadsyłanie artykułów do recenzji: do 15 grudnia 2014

Studenckie Koło Naukowe Geografów
oraz

Instytut Geografii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

KOSZTY
Pełna opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje: jeden nocleg, 2 obiady, materiały
konferencyjne, poczęstunki podczas przerw kawowych, publikację pokonferencyjną.
Opłata nieobejmująca noclegu i wyżywienia wynosi 50 zł.
Uczestnictwo bez wystąpienia – bez opłat.

GIS DZIŚ
Kraków, 17-18 listopada 2014
IDEA KONFERENCJI
Ideą konferencji GIS DZIŚ jest próba kompilacji wiedzy o współczesnych narzędziach Systemów
Informacji Geograficznej, w tym:
• wymiana doświadczeń związanych z wdrożeniem technologii geoinformacyjnych
w przedsiębiorstwach, instytucjach naukowych i badawczych oraz administracji;
• dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania w zastosowaniach naukowych,
poznawczych i aplikacyjnych;
• dyskusja nad historią i kierunkami rozwoju GIS w Polsce i na świecie, prezentacja
najnowszych narzędzi i metod;
• prezentacja rozwiązań - wyników badań wykonanych przy użyciu narzędzi
i programów GIS, opracowanych przez Uczestników.
W trakcie konferencji odbędzie się sesja plenarna, sesje tematyczne oraz sesja posterowa.
Konferencja odbędzie się z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP w Krakowie
przy wsparciu merytorycznym, organizacyjnym i finansowym Instytutu Geografii UP. Artykuły
naukowe, napisane na bazie wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w monografii,
w cyklu Prace SKNG UP (www.praceskng.up.krakow.pl).

MIEJSCE OBRAD
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
współrzędne: N 50°4'25.93", E 19°54'30.83"
Przewodniczący Komitetu Naukowego – Tomasz Bryndal
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Gabriela Bołoz
Sekretarz Konferencji – Bernadetta Jarząbek (794 326 753)
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencjaskngup@gmail.com
więcej informacji na stronie www.opengis.up.krakow.pl

PARTNERZY

Konferencja połączona będzie z obchodami światowego Dnia GIS (GIS Day – 19 listopada),
którego w tym roku krakowskim organizatorem jest Instytut Geografii UP.
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