
 

Zapraszamy do udziału w 
 

TRZECIM OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRAC MAGISTERSKICH 
Z ZAKRESU KARTOGRAFII I GEOINFORMACJI 

DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI  
który odbędzie się w piątek 13 maja 2011 roku  

w gmachu głównym UWr, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław 
 

pod patronatem 
Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr 

 Przewodniczącej Zarządu Oddziału Kartograficznego PTG 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
Do konkursu mogą być zgłaszane obecnie realizowane prace magisterskie z zakresu kartografii i 
geoinformacji, przewidziane do ukończenia w roku akademickim 2010/2011. Każdy opiekun pracy 
może zgłosić najwyżej dwie prace swoich magistrantów. 
  
TERMIN ZGŁOSZENIA 
18 kwietnia 2011 — ostateczny termin zgłoszenia posteru. Należy podać następujące informacje: 
autor, tytuł posteru, uczelnia, rok studiów, kierunek, specjalność, opiekun naukowy, streszczenie – 
do 100 słów). Zgłoszenia prosimy kierować do mgr. Kacpra Jancewicza, 
e-mail: kacper.jancewicz@uni.wroc.pl, tel. 71 3752830 

 
WYMOGI TECHNICZNE 
Prezentację pracy należy przygotować w formie posteru: format 70 cm szerokości x 100 cm 
wysokości; tekst i ryciny ułożone w logicznej kolejności ze wskazaniem zakresu problemowego, 
celu, metod, wyników badań i wniosków; minimalna wielkość czcionki na posterze 18 punktów; 
zachowanie czytelności tekstu i grafiki z odległości 1–2 metrów. 
Dopuszczalne są także prezentacje dynamiczne, związane ze specyfiką pracy (np. animacja 
kartograficzna). 
 
PROGRAM FINAŁU KONKURSU 
12.00–12.45 — przygotowanie wystawy posterów w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. 
12.45–13.00 — uroczyste otwarcie konkursu. 
13.00–14.00 — prezentacja prac w ramach sesji posterowej. 
14.00–15.45 — przerwa obiadowa. 
15.45 – ok. 16.00 — ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. 
 
KRYTERIA OCENY 
W ocenie posterów Komisja Jury będzie brała pod uwagę: (1) oryginalność problemu naukowego, 
(2) wskazanie utylitarnego celu pracy, (3) zastosowane metody wizualizacji kartograficznej, (4) 
logiczny układ i strukturę posteru oraz jego walory graficzno-estetyczne, (5) sposób werbalnej 
prezentacji posteru przez autora (ok. 5–10 minut). 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr Wiesława Żyszkowska, Członkowie: dr hab. prof. UAM Beata 
Medyńska-Gulij, dr Małgorzata Wieczorek, dr Waldemar Spallek, sekretarz: mgr Kacper Jancewicz. 
Aktualne informacje można znaleźć na stronie Zakładu Kartografii www.kartografia.uni.wroc.pl 


