
 1 

 

Zakład Kartografii i Geomatyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu 
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
 

 
 

zapraszają na 

 

Konferencję Naukowo − Techniczną 
z cyklu "Wiosna w Geodezji i Kartografii" 

z udziałem studentów kierunków geodezyjnych 
 

Praktyczne zastosowania wiedzy geodezyjnej 
 

pod patronatem 

Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

oraz 

Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
 
 
 
 

Poznań, 7 maja 2016 
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Komunikat 1 
 

Komitet Naukowy 
Prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak − przewodniczący 

prof. UAM dr hab. Beata Medyńska-Gulij 
prof. UZ dr hab. inż. Maria Mrówczyńska 

prof. UAM dr hab. inż. Jan Piekarczyk 
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek 

 
  Celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z praktycznym 
wykorzystaniem wyników badań naukowych, jak też wiedzy pozyskanej na różnych etapach 
kształcenia w zakresie geodezji i kartografii. Konferencja stwarza doskonałą okazję na spotkanie się 
osób studiujących geodezję z przedstawicielami nauki, administracji i praktyki geodezyjnej. Mamy 
nadzieję, że podjęte tematy referatów wpłyną na poszerzenie wiedzy praktycznej studentów, a 
także że pozwolą na zaprezentowanie własnych wyników, doświadczeń i umiejętności. Ważnym 
celem konferencji jest również nawiązanie wzajemnych kontaktów studentów z przedstawicielami 
środowisk geodezyjnych oraz z potencjalnymi pracodawcami. 
  Konferencja wpisuje się w aktualne trendy budowania gospodarki opartej na wiedzy 
poprzez praktyczne wykorzystanie badań naukowych oraz prac badawczo- rozwojowych, jak 
również wprowadzanie nowoczesnych form kształcenia, poprzez poszukiwania ścieżek współpracy 
między nauką, dydaktyką i praktyką zawodową.  
  Organizatorzy wyrażają nadzieję, że zaproponowana problematyka konferencji 
zainteresuje zarówno studentów i młodych pracowników naukowych, jak i przedstawicieli instytucji 
geodezyjnych krajowych i lokalnych.  

 
Ramowy program konferencji 

08:15 − 09:00 Rejestracja uczestników 
09:00 − 9:45 Wystąpienia inauguracyjne 
9:45 − 10:30 Sesja referatowa I 
10:30 − 10:45 Dyskusja 
10:45 − 11:15 Przerwa kawowa 
11:15 − 12:15 Sesja referatowa II 
12:15 − 12:30 Dyskusja 
12:30 − 13:15 Przerwa obiadowa 
13:15 − 15:00 Sesja referatowa III 
15:00 − 15:30 Dyskusja 
15:30 − 16:00 Podsumowanie konferencji 
 

Informacje praktyczne 
Termin i miejsce konferencji: 7 maja 2016 r.; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, 
Collegium Geographicum, sala 21 (Mała Aula), ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań 
 
Rejestracja − konferencja bez opłat; wymagane zgłoszenie uczestnictwa: 

 osoby zapraszane − potwierdzenie udziału w konferencji proszę przesyłać do dnia 
31 marca 2016 r. pocztą elektroniczną na adres 

jkubiak@amu.edu.pl 
 studenci − zgłoszenie udziału w konferencji za pośrednictwem opiekunów lat 

 
Komitet organizacyjny 

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych dr Anna Tobolska 
mgr inż. Waldemar Sztukiewicz (SGP) 

dr Radzym Ławniczak – przewodniczący 
dr Jarosław Kubiak – sekretarz 

dr Dariusz Lorek 
Kontakt: 

1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego − dr Radzym Ławniczak (radzym@amu.edu.pl), tel. 61 829 62 52 
2. Sekretarz − dr Jarosław Kubiak (jkubiak@amu.edu.pl), tel. 61 829 62 50 


