UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII

ul. J. Lwowska 1, 87-100 Toruń
Tel.: (0-48-56) 611 25 85, Fax. (0-48-56) 611 25 86

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PRAC MAGISTERSKICH, INŻYNIERSKICH I LICENCJACKICH
Z ZAKRESU KARTOGRAFII ORAZ GEOINFORMACJI
SZANOWNI PAŃSTWO.
Przypadł nam w udziale zaszczyt zorganizowania VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU prac magisterskich oraz
inżynierskich i licencjackich z zakresu kartografii i geoinformacji. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych,
najwartościowszych i najambitniejszych prac dyplomowych z zakresu kartografii oraz geoinformacji, co pośrednio
ma także prowadzić do wzrostu poziomu tych prac w skali całego kraju. Istotną rolą konkursów jest także
integracja młodzieży z różnych ośrodków naukowych i środowisk akademickich oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie możliwej współpracy w przyszłości.
Tegoroczny, VIII KONKURS, organizowany jest już po raz trzeci w Toruniu przez KATEDRĘ GEOMATYKI
I KARTOGRAFII UMK, przy współudziale i pod patronatem KARTOGRAFICZNEGO ORAZ TORUŃSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO.

CZAS I MIEJSCE.
Oficjalne otwarcie konkursu nastąpi w Sali nr 1 (dawne Audytorium K. Darwina), na Wydziale Nauk o Ziemi UMK,
przy ul. Lwowskiej 1, w dniu 20, maja br., o godz. 11.00. Prezentacja prac przed KOMISJĄ OCENIAJĄCĄ oraz
pozostałymi uczestnikami konkursu (815 min), odbędzie się w Sali nr 1.
Do konkursu mogą być zgłaszane, obecnie realizowane (w tym roku akademickim) prace magisterskie
(najwyżej dwie od jednego opiekuna), inżynierskie oraz licencjackie tj. te, przewidziane do ukończenia i obrony
w bieżącym roku akademickim.
Około godziny 15.00, po przerwie niezbędnej do podsumowania głosów KOMISJI OCENIAJĄCEJ, nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie laureatom dyplomów i wyróżnień związanych z udziałem w konkursie.
Zakończenie i zamknięcie konkursu przewidywane jest około godz. 16.00.

KRYTERIA OCENY.
Ocenie będą podlegały wymagane od uczestników konkursu postery, które będą wyeksponowane przed Salą 1,
a także prezentacje projektu (z Power Pointa), w Sali przed KOMISJĄ.
KOMISJA OCENIAJĄCA będzie się kierowała następującymi kryteriami:
1. Oryginalność i specyfika problemu naukowego.
2. Utylitarny charakter pracy i jej konkretne wykorzystanie.
3. Zastosowane metody (geomatyczne) prezentacji, także zakres i rodzaj użytych baz danych i oprogramowań
komputerowych.
4. Walory graficzno-estetyczne (geowizualizacja) oraz logiczny układ i struktura prezentowanej pracy.
5. Sposób (ekspresja) przekazania treści swojej pracy przez autorkę/autora.

KONTAKT.
Zgłoszenie udziału w KONKURSIE, w postaci formularzy dostępnych na stronie: http://goo.gl/forms/VquyqVakgR
uprzejmie prosimy kierować w terminie do 16 maja br.
Sekretariat: mgr inż. Agnieszka Pilarska (apilarska@doktorant.umk.pl), tel: 0-56 611 25 62.

W IMIENIU ORGANIZATORÓW KONKURSU
Więcej informacji na temat KONKURSU oraz KGiK
http://www.geo.umk.pl

DR HAB. ZENON KOZIEŁ, PROF. UMK
KIEROWNIK KATEDRY GEOMATYKI I KARTOGRAFII
tel. 0-56 611 25 63, e-mail: korzen@umk.pl

