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Koleżanki i Koledzy Doktoranci 

 
Dziękujemy za bardzo liczne zgłoszenia! Miło nam poinformować, że w naszej konferencji 

weźmie udział ponad 60 geografów-doktorantów z 9 ośrodków naukowych w Polsce. Dodatkowo 
przedsięwzięcie to uzyskało poparcie Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk.  

 

W niniejszym komunikacie znajdziecie informacje na temat przygotowania referatów i posterów 
oraz publikacji tychże wystąpień. Dołączamy również ramowy plan konferencji, którego szcze-
gółowa wersja dotrze do Was, wraz abstraktami wystąpień, drogą e-mailową na krótko przed 
konferencją.  
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Wystąpienia 
 
Referaty wygłaszane w czasie sesji refera-

towych nie powinny przekraczać 15 minut. Do 
dyspozycji referentów będzie rzutnik multime-
dialny i komputer pracujący w systemie MS 
Windows XP (z oprogramowaniem MS Office 
2000 i Adobe Acrobat Reader). Prosimy aby 
przygotowane prezentacje były zgodne ze 
wspomnianym oprogramowaniem. Pliki z pre-
zentacjami prosimy dostarczyć przed rozpo-
częciem sesji, bezpośrednio osobie obsługu-
jącej komputer.  

 
Wymiary posterów nie powinny przekra-

czać rozmiaru 100 x 70 cm. Organizatorzy za-
pewniają tablice i mocowanie posterów.  
W czasie sesji posterowej każdy z jej ucze-
stników będzie poproszony o maksymalnie 
pięciominutowe omówienie swojego posteru. 
 

 
Publikacja 

 
Teksty wystąpień (referatów i posterów) będą 
publikowane według następującej procedury.  
 

 Do 27 września 2007 wszyscy zaintereso-
wani publikacją swoich artykułów proszeni 
są o dostarczenie Organizatorom pełnych 
tekstów wystąpień, przygotowanych wg 
załączonej instrukcji wydawniczej. Teksty, 
które nie powinny przekraczać 10 stron 
(z grafiką i tabelami), należy dostarczyć 
w postaci elektronicznej (e-mail, CD).  
Instrukcję wydawniczą można zleźć rów-
nież na stronie konferencji: 

 

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencjadoktorantow/ 
 

 Teksty zaproponowane do publikacji zo-
staną przedłożone Radzie Wydawniczej 
czasopisma naukowego Prace Geografi-
czne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Rada, zgodnie z własnymi 
procedurami, wybierze najciekawsze tek-
sty i opublikuje je drukiem w specjalnym 
tomie. Pozostałe teksty zostaną opubliko-
wane w postaci elektronicznej, w cyfro-
wym tomie pokonferencyjnym. Tom ten 
również będzie recenzowany i ukaże się 
jako oficjalna publikacja naukowa Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej. 
Publikacja będzie dostępna on-line, ucze-
stnicy konferencji dodatkowo otrzymają ją 
na płytach CD. 

 

  
 Informacja o ukazaniu się obydwu tomów 

(elektronicznego i drukowanego) zostanie 
przesłana do wszystkich liczących się 
ośrodków geograficznych w Polsce. Aby 
uniknąć dublowania publikacji, artykułu 
opublikowane drukiem w Pracach Geogra-
ficznych, w tomie elektronicznym zostaną 
opublikowane jedynie w postaci abstrak-
tów.  

 
 Wszystkie artykuły przedłożone do publi-

kacji, zarówno w tomie drukowanym, jak 
i elektronicznym, powinny być przygoto-
wane wg wspólnej instrukcji wydawniczej. 
Publikacja artykułu w postaci elektroni-
cznej daje dodatkowe możliwości, w po-
staci zamieszczenia pełnokolorowych 
grafik bez dodatkowych kosztów. 
Sugerujemy zatem przygotowanie grafik 
w dwóch wersach kolorystycznych: czar-
nobiałej (jeśli tekst zostanie opublikowany 
drukiem) i kolorowej (jeśli tekst ukaże się 
w publikacji cyfrowej). 

 
 
Koszt uczestnictwa 

 
Przypominamy, iż podstawowa opłata konfe-
rencyjna (100 zł) obejmuje: spotkanie integra-
cyjne w pierwszym dniu konferencji, dojazd 
autobusem z Hotelu Studenckiego „Piast” na 
Kampus UJ, materiały konferencyjne, dwie 
przerwy kawowe, dwa obiady (w drugim i trze-
cim dniu konferencji) oraz uczestnictwo w wy-
cieczce. Opłata pełna (180 zł) oprócz wyżej 
wymienionych zawiera ponadto dwa noclegi 
i dwa śniadania. Noclegi i śniadania zorgani-
zowane zostaną w Hotelu Studenckim „Piast”. 
 
 
Kontakt 

 
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kiero-
wać na adres e-mail: 
 

konferencja_doktorantow@geo.uj.edu.pl. 
 
Do Waszej dyspozycji są także telefony orga-
nizatorów: mgr inż. Jadwiga Reczek (500 
172 520), mgr Łukasz Quirini-Popławski 
(603 686 740) oraz 12 664 52 80. 
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Ramowy program konferencji 
 
 
 
 

27 września (czwartek) 
 

17.00 - 20.00 przyjazd i rejestracja uczestników konferencji w Hotelu Studenckim „Piast” 
19.00 - 24.00 spotkanie integracyjne uczestników konferencji - grill przy Domu Studenckim 

„Żaczek” 
 
 

28 września (piątek) 
 
  7.30 -   8.15 śniadanie 

  8.30 wyjazd autokarem spod Hotelu Studenckiego „Piast” 
 
  9.00 otwarcie konferencji w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 

  9.30 - 11.00 sesja plenarna 
11.00 - 11.15 dyskusja uczestników 
11.15 - 11.45 przerwa kawowa 
11.45 - 14.00 sesja referatowa w dwu równoległych sekcjach  
14.00 - 14.30 dyskusja uczestników 
14.30 - 15.30 przerwa obiadowa 
15.30 - 16.30 sesja posterowa  
16.30 - 17.00 przerwa i dyskusja uczestników w kuluarach 
17.00 - 19.00 sesja referatowa w dwu równoległych sekcjach 
19.00 - 19.30 dyskusja podsumowująca 
 
21.00 - 24.00 spotkanie towarzyskie w centrum Krakowa 
 
 

29 września (sobota) 
 

  8.30 -   9.15 śniadanie 
  9.30 - 17.30 sesja terenowa połączona z prezentacją referatów 
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