
                                                                                               

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź 

e-mail: giswedukacji@geo.uni.lodz.pl 
 

II Ogólnopolska Konferencja 

Gis w Edukacji 

14-15 czerwca 2018 r. Łódź 

Pod honorowym patronatem 

prof. Jerzego Gaździckiego 

 

Komunikat I 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz 

Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału 

w II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Edukacji, która odbędzie się w dniach 14-15 

czerwca 2018 r. w Łodzi. 

Organizatorzy jako główne cele konferencji stawiają dyskusję oraz wymianę doświadczeń 

na tematy związane z edukacją GIS w szkolnictwie wyższym, na różnych 

kierunkach i uczelniach w Polsce. Przewidujemy wystąpienia osób reprezentujących różne 

dyscypliny naukowe: geografów, geodetów, leśników, rolników, biologów, urbanistów 

i przedstawicieli innych dyscyplin. Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji 

i wymiany Państwa doświadczeń, jak również do szerokiej dyskusji w zakresie nauczania 

GIS. 

Idea konferencji obejmowała zaproszenie doświadczonych naukowców i dydaktyków, 

którym powierzono merytoryczne przygotowanie sesji. Pod ich kierownictwem pracują 

zespoły odpowiedzialne za poszczególne sesje. Ponadto planujemy sesję posterową, 

na której można zaprezentować własne doświadczenia związane z tematyką konferencji.  

Zapraszamy również do przygotowania artykułu naukowego do czasopisma Folia 

Geographica Socio-Oeconomica (lista B 8 pkt.), w którym można przedstawić tezy z referatu 

lub posteru.  

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród zaprzyjaźnionych instytucji. 
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Ramowy Program II Ogólnopolskiej Konferencji GIS W EDUKACJI 

Dzień 1 (Czwartek 14 czerwca 2018 r.) 

12:00 – 13:00 rejestracja konferencji   

12:00 –  13:00 obiad 

13:00 – 13:15 otwarcie konferencji  

13:15 – 14:45 sesja 1 - Podstawowe pojęcia związane z GIS  

 prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, dr hab. inż. Dariusz  Gotlib prof. PW  z zespołem   

14:45 – 15:00 przerwa kawowa    

15:00 – 16:00 sesja posterowa 

16:00 – 16:30 sesja 2 - GIS w nowej podstawie programowej geografii 

 dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. UŁ, dr hab. Iwona Piotrowska  prof. UAM 

16:30 – 17:15 sesja 3 -  Ranga geoinformacji/geoinformatyki/GIS dla znaczenia dyscyplin naukowych 

(wg klasyfikacji OECD)     

prof. dr hab. Piotr Werner, dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW z zespołem  

17:15 – 18:00 dyskusja 

19:00  uroczysta kolacja  

Dzień 2 (Piątek 15 czerwca 2018 r.) 

9:00 – 11:00 sesja 4 - GIS/SIP na studiach technicznych, geograficznych i przyrodniczych – mocne i 

słabe strony  

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka z zespołem  

11:00 – 11:30 dyskusja 

11:30 – 12:00 przerwa kawowa    

12:00 – 13:30 sesja 5 - Kształcenie na kierunkach studiów geoinformacja i geoinformatyka    

dr hab. Krzysztof Będkowski prof. UŁ  zespołem 

13:30 – 14:00  sesja 6 - Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów kierunków 

"geoinformatycznych"  

dr hab. Piotr Wężyk  z zespołem  

14:00 – 14:30  dyskusja 

14:30 – 15:00   dyskusja generalna podsumowanie konferencji 

15:00 –  16:00   obiad 
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Miejsce konferencji 

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

Collegium Geographicum 

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź 

 

 

 

 

 

Sponsorzy konferencji: 
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Zgłoszenia i koszty uczestnictwa 

Termin nadsyłania zgłoszeń  - 15 maja 2018 r. 

Aby zgłosić swój udział w II Ogólnopolskiej Konferencji GIS W EDUKACJI prosimy o wypełnienie 

formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej  

Formularz rejestracyjny 

lub wersji papierowej (dostępnego również na stronie konferencji) i przesłanie go pocztą na adres Zakład 

Geoinformacji IGMiT WNG UŁ ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź lub w formie zeskanowanej na adres e-

mail: giswedukacji@geo.uni.lodz.pl. 

Sesja  posterowa przewiduje zagadnienia związane z przedstawieniem: 

-  aktualnych kierunków studiów powiązanych z GIS-em, 

-  ciekawych rozwiązań edukacyjnych, 

-  metodyki nauczania GIS z uwzględnieniem zróżnicowania grup docelowych. 

-  zrealizowanych prac licencjackich lub magisterskich,  

-  elementów GIS w szkolnictwie podstawowym, średnim, 

-  studenckiego ruchu naukowego, 

-  imprez dedykowanych studentom: konferencje, konkursy, szkoły letnie etc.   

Zgłoszenia do sesji posterowej prosimy dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego. 
 

Koszty: 

Opłata konferencyjna - 250 zł 

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach referatowych i posterowych, materiały konferencyjne, 

obiady w każdym dniu konferencji oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych. Opłata konferencyjna nie 

obejmuje noclegów, które uczestnicy konferencji organizują we własnym zakresie. 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

(Narutowicza 88, 90-139 Łódź)  

Pekao S.A. II/O Łódź 88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 

 

do dnia 20 maja 2018 r. 

W tytule wpłaty prosimy wpisać  imię_nazwisko_GIS_w_Edukacji_2018 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iT0Iy2Rnq0OBGvn64kYiguGbvQGXiBFDhKA6lKVZOvdUNTgxUzNTTkZSSDhMREVYTTRaNFJXNjc4My4u
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Jeśli za opłatę konferencyjną ma zostać wystawiona faktura, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w 

formularzu rejestracyjnym i podanie danych. 

Uczestników konferencji zapraszamy do odwiedzenia, otwartego w styczniu 2108 r. Centrum Nauki i 

Techniki EC1 

http://centrumnaukiec1.pl/ 

Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji biletów prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w 

formularzu rejestracyjnym. Koszt biletu - 25 zł. 

Koszty biletów nie są wliczane do opłaty konferencyjnej, uczestnicy pokrywają je indywidualnie. Bilety 

rezerwowane będą na 14 czerwca 2018 r. (czwartek, dzień 1 konferencji) na godzinę 9.30 ponieważ czas 

potrzebny na zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC1 to  około 3 godziny.  

Komitet Naukowy 

Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź) 

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań) 

 

Komitet Organizacyjny 

Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź) 

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań) 

mgr inż. Marta Nalej (UŁ, Łódź) 

mgr Angelika Jasion (UŁ, Łódź) 

  

 

Dane kontaktowe:  

e-mail: giswedukacji@geo.uni.lodz.pl 

strona internetowa:  

http://geoinformacja.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=giswedukacji 

 

Zapraszamy do Łodzi! 

Organizatorzy 

http://centrumnaukiec1.pl/
http://geoinformacja.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=giswedukacji

