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KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji na temat edukacji w szeroko rozumianej
tematyce systemów informacji geograficznej (GIS), geoinformacji, geomatyki, geoinformatyki.
Wiele polskich uczelni ma już pewne doświadczenia w zakresie nauczania GIS na studiach 1. i 2.
stopnia oraz na studiach podyplomowych. Nadeszła pora aby lepiej poznać programy nauczania i
wymienić się uwagami na temat ich specyfiki oraz realizacji w różnych typach uczelni. Spotkanie
przedstawicieli nauczycieli akademickich zaangażowanych w rozwój GIS w polskiej nauce i
edukacji oraz kształceniu wysokiej klasy nowoczesnych specjalistów będzie przyczynkiem do ich
integracji a także podniesienia jakości oferty dydaktycznej w polskich uczelniach. Zapraszamy do
udziału w Ogólnopolskiej Konferencji GIS W EDUKACJI, która odbędzie się w dniu 3 czerwca
2015 r. w Poznaniu.
Organizatorem konferencji jest Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych
Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Zakładu Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie
uczelnie polskie, zamierzamy poprosić do dyskusji przedstawicieli instytucji związanych z
informacją przestrzenną oraz firm zatrudniających naszych absolwentów. Specjalnym gościem
konferencji będzie przedstawiciel uczelni norweskich. Recenzowane referaty zostaną opublikowane
w formie publikacji zwartej.

Ramowy program
3 czerwca 2015, środa
 Otwarcie konferencji, sesja plenarna z zaproszonymi wykładowcami
 Sesja posterowa prezentująca programy poszczególnych kierunków studiów
 Dyskusja
 Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pozyskali na jej organizację środki
finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach programu FSS. Uczestnicy
otrzymają bezpłatnie: materiały konferencyjne, obiad, poczęstunek w trakcie przerwy kawowej.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: giswedukacji@gmail.com
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Zapraszamy do Poznania!
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