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W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa  

na VI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY  

pt. Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców - stan obecny i wyzwania 

przyszłości, która odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 roku w Instytucie Geografii  

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Będzie to szósta edycja tego wydarzenia, które corocznie daje możliwość spotkania się 

środowiska młodych badaczy, podejmujących badania geograficzne. W tym roku organizatorzy, 

po raz pierwszy, zaproszenie do udziału w Konferencji kierują także do naukowców, którzy  

w swej pracy naukowej podejmują nie tylko zagadnienia związane z geografią, ale i gospodarką 

przestrzenną. Jest to odpowiedź na rosnące znaczenie tej dyscypliny naukowej i jej silne 

powiązania z geografią. 

Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań 

młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów), zajmujących się zagadnieniami  

z zakresu geografii i gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych 

przemian zachodzących na Świecie oraz występujących nowych trendów badawczych w geografii 

i gospodarce przestrzennej. Konferencja stwarza możliwość prezentacji  

i dyskusji swoich wyników w gronie specjalistów z zakresu m.in.: geoekologii, meteorologii  

i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii  

i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, geografii turyzmu, geografii religii, geografii 

miast, ludności i rolnictwa, geoinformatyki oraz dydaktyki geografii i gospodarki przestrzennej,  

a także planowania i zagospodarowania przestrzeni, polityki przestrzennej, czy ochrony 

przestrzeni.  Konferencja skierowana jest także do młodych naukowców reprezentujących inne 

dziedziny nauki powiązane z geografią i gospodarką przestrzenną m.in.: geologię, etnologię, 

archeologię, historię oraz ochronę środowiska. Dużym atutem konferencji jest możliwość 

publikacji swoich wyników w regularnie wydawanej, recenzowanej monografii pokonferencyjnej 

„Współczesne problemy i kierunki badawcze”, w czasopismach „Prace Geograficzne” (14 pkt na 

liście MNiSW), „Peregrinus Cracoviensis” (8 pkt na liście MNiSW) lub kwartalniku „Urban 

Development Issues” (8 pkt na liście MNiSW). 

W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne  

(m.in. geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka geografii, geoinformatyka, 

gospodarka przestrzenna) oraz prezentacje posterów. Odbędą się również warsztaty dotyczące 

roli reklamy zewnętrznej w kształtowaniu przestrzeni, połączone z panelem dyskusyjnym na 

temat narzędzi ochrony krajobrazu oraz tematyczna wycieczka terenowa  

po Krakowie i na Babią Górę. Zapraszamy do udziału! 
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FORMA UCZESTNICTWA

 

Uczestnicy konferencji mogą zaprezentować swoje wystąpienia w ramach sesji 

referatowych lub sesji posterowej. Przewidujemy organizację oddzielnych sesji 

referatowych z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, dydaktyki 

geografii, geoinformatyki i gospodarki przestrzennej.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadsyłanych zgłoszeń oraz zmiany formy 

prezentacji. Prosimy o dołączenie do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji abstraktu wystąpienia 

o objętości nie przekraczającej 2 tys. znaków (bez spacji). 

 

JĘZYK KONFERENCJI

 
Planowane są sesje w języku polskim. 

 

PUBLIKACJA

 
Prace prezentowane na VI Konferencji Młodych Badaczy można opublikować  

w  VI tomie recenzowanej monografii „Współczesne problemy i kierunki badawcze  

w geografii” (wydanie październik 2018). Artykuły w języku polskim lub angielskim można 

również przesłać do czasopism: Prace Geograficzne (14 pkt lista B MNiSW), Peregrinus 

Cracoviensis (8 pkt lista B MNiSW) oraz w języku angielskim do czasopisma Urban 

Development Issues (8 pkt na liście MNiSW).  

Redakcja kwartalnika Urban Development Issues zachęca do przesyłania artykułów 

poświęconych wszelkim zjawiskom i procesom kształtujących miasta i obszary podmiejskie. Na 

Autorów, których publikacja otrzyma dwie pozytywne recenzje i zostanie zakwalifikowana do 

druku czeka bonifikata pieniężna w wysokości 1 000 zł brutto (wypłacana w oparciu o umowę). 

Warunkiem jest w tym przypadku przesłanie artykułu do dnia konferencji (!). W późniejszym 

terminie oczywiście publikacja też jest możliwa, ale już bez wynagrodzenia. Artykuły nadesłane 

do dnia konferencji zostaną skierowane do publikacji w numerze 2017/04 lub 2018/01. Po więcej 

informacji zapraszamy na stronę kwartalnika http://www.prm-irm.com/. 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 
20 października 2017: (piątek) − otwarcie konferencji (ok. godz. 10:00) − sesja plenarna − 

przerwa kawowa − sesja posterowa − obrady w sekcjach tematycznych − obiad − obrady w 

sekcjach tematycznych – spotkanie towarzyskie w godzinach wieczornych 

21 października 2017: (sobota) warsztaty – obrady w sekcjach tematycznych − przerwa kawowa 

− obrady w sekcjach tematycznych – obiad – obrady w sekcjach tematycznych – spotkanie 

towarzyskie 



22 października 2017: (niedziela) – wycieczka terenowa po Krakowie. Wycieczka będzie 

obejmować zagadnienia zarówno o treści przyrodniczej jak i kulturowej miasta. Zakończenie 

wycieczki w godzinach popołudniowych. Program wycieczki będzie dostosowany do warunków 

pogodowych i zostanie ogłoszony na kilka dni przed konferencją. 

 

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ

 
Zgłoszenie udziału w konferencji można dokonywać do 30 września 2017 r. poprzez przesłanie 

formularza zgłoszeniowego na adres: karolina.listwan@doctoral.uj.edu.pl 

 

 

OPŁATY

 
Koszt uczestnictwa (220 zł) oraz dane do wpłat zostaną ogłoszone w II komunikacie. 

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: 

− publikację pokonferencyjna 1 

− udział w warsztatach, 

− materiały konferencyjne,  

− obiady i poczęstunki w przerwach,  

− wycieczka fakultatywna,  

− spotkanie towarzyskie. 

 
WAŻNE DATY

 
Zgłoszenie uczestnictwa: do 30 września 2017r.  

Nadesłanie abstraktów wystąpień: do 30 września 2017r.  

Informacja o akceptacji wystąpień: do 5 października 2017r.  

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 października 2017r.  

Konferencja: 20-22 październik 2017r. 

Przesłanie artykułów do monografii pokonferencyjnej: grudzień 2017r. 

II komunikat konferencyjny: wrzesień 2017r. 

III komunikat konferencyjny: październik 2017r. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Przesłane artykuły zostaną opublikowane po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji od anonimowych 

recenzentów. 



MIEJSCE WYDARZENIA

 
Konferencja odbędzie się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7; III Kampus UJ. 

 

KONTAKT

 
Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: 

karolina.listwan@doctoral.uj.edu.pl, lub telefonicznie: 12-664-52-96, (0)692 051 515 (Karolina 

Listwan-Franczak), 12-664-52-79, (0)506 771 103 (Michał Zatorski) 


