Konferencja Naukowa

GIS DZIŚ
Kraków, 17-18 listopada 2014

KOMUNIKAT II
Szanowni Państwo,
dziękujemy za tak liczne zgłoszenia na Konferencję GIS DZIŚ. Zgłosiły się osoby
z czołowych ośrodków i instytucji badawczych oraz praktycy GIS z całego kraju. Jest nam
bardzo miło z powodu dużego zainteresowania spotkaniem w środowisku Studenckich Kół
Naukowych. Pragniemy również podziękować za zgłoszenie osobom z zagranicy. Cieszymy
się, że będziemy mogli wszystkich Państwa gościć.
Zgłoszono ponad 40 wystąpień z szerokiego zakresu tematycznego. Prezentację
referatów przewidujemy w kilku sesjach tematycznych oraz sesji posterowej. Tematyka
obejmuje historię i rozwój narzędzi GIS, zastosowania praktyczne w monitoringu i ochronie
środowiska, gospodarce przestrzennej oraz administracji, wykorzystania najnowszych
źródeł danych (w tym skanowania laserowego i internetowych źródeł informacji).
Konferencja rozpocznie się 17 listopada 2014 w Auli W. Danka, w budynku głównym
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Spotkanie będzie trwać dwa dni.
Podczas sesji naukowych przewidujemy przerwy kawowe oraz obiadowe.
Pierwszego dnia, po zakończeniu części naukowej, chcielibyśmy Państwa zaprosić na
specjalnie zorganizowaną grę miejską w pięknym mieście Krakowie oraz spotkanie
integracyjne w jednym z lokali „gastronomicznych” na Starym Mieście.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć Autorom wystąpień i posterów o nadsyłaniu
abstraktów do końca października 2014.
Artykuły napisane na podstawie wygłoszonych referatów będą publikowane
w czasopiśmie PRACE SKNG UP po przejściu procesu recenzji zgodnie z wymogami
czasopisma.
Komitet Organizacyjny Konferencji GIS DZIŚ

Ramowy plan Konferencji:
17.11.2014:
8:00-9:30 – Rejestracja Uczestników;
9:30-12:30 – uroczyste otwarcie Konferencji oraz sesja plenarna;
12-30-13:30 – przerwa obiadowa;
13:30- 17:00 – sesje tematyczne (w tym sesja posterowa);
18:00 – gra miejska;
20:00 – spotkanie integracyjne.
18.11.2014:
10:00-13:30 – sesje tematyczne;
13-30-14:30 – przerwa obiadowa;
14:30-16:00 – c.d. sesji tematycznych;
16:00 – podsumowanie i zakończenie Konferencji.
Noclegi
Osoby rezerwujące nocleg poinformujemy na początku listopada o adresie hostelu
(w indywidualnych mailach).
Formatka abstraktu wystąpienia
Abstrakty w języku polskim lub angielskim powinny mieć długość do 500 słów. Dokument
prosimy zapisać w pliku .doc lub .docx. Prosimy również, aby były w nim zawarte
następujące informacje
 Imię i nazwisko (adres e-mail) - Calibri 11, wyboldowane
 afiliacja – Calibri 11, kursywa
 Tytuł – Calibri 14, wyboldowane
 treść główna abstraktu – Calibri 11
Przykładowy wygląd nagłówka i tytułu abstraktu zamieszczamy poniżej.
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