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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PLANISTÓW „SMARTCITY” 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie 
Al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin  
Opiekun SKNP „SmartCity” dr Dagmara Kociuba 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts 

 

II Akademickie Mistrzostwa 
Geoinformatyczne - GIS Challenge 2018 
16-18 maja 2018 r. 
Wydział NoZiGP UMCS, Al. Kraśnicka 2d , 20-718 Lublin 
Jest to inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do 
studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz 
innych, wykorzystujących systemy informacji geograficznej, 

przestrzennej na uczelniach wyższych różnych typów. Będzie to doskonała okazja do 
zademonstrowania osiągnięd, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeo dla tych, którzy 
w swojej pracy wykorzystują GIS a także rekrutacji przyszłych pracowników. Głównym 
Organizatorem II GIS Challenge 2018 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
oraz  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na UMCS w Lublinie.  
http://gischallenge.com/2018/ 
 

 

Konferencja "Polityki publiczne 
uwarunkowania, dylematy, 
instrumentarium"  
17-18 maja 2018 r. 
Wydział NoZiGP UMCS, Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin 
Będzie to kontynuacja zapoczątkowanego w 2016 roku 
cyklu dorocznych spotkao naukowych poświęconych 
politykom publicznym. Tematyka tegorocznej konferencji 

obejmuje  m.in.:  teorie i modele polityk publicznych, (Geo)polityczne, ustrojowe, społeczne, 
ekonomiczno-finansowe, psychologiczne, ekologiczne i przestrzenne uwarunkowania oraz 
wyzwania polityk publicznych; decentralizację i internacjonalizację polityk publicznych; 
procesy decyzyjne w politykach publicznych i dylematy z nimi związane. 
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,konferencja-polityki-publiczne-uwarunkowania-dylematy-instrumentarium-lublin-17-18-maja-
2018,61137.chtm 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts
http://gischallenge.com/2018/
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LXVI Debata Studencka „Gospodarka 
Przestrzenna w teorii i praktyce” 

21 maja 2018 
godz.17:30, sala 201D, Wydział NoZiGP UMCS 
Al. Kraśnicka 2d,  20 – 718 Lublin  
Zapraszamy serdecznie na warsztaty z cyklu „Gospodarka 
Przestrzenna w teorii i praktyce”. Przedmiotem kolejnych już prac warsztatowych będzie 
modelowanie 3D w programie SketchUp. Praca w programie przewidziana jest na 
komputerach dostępnych w pracowni komputerowej. Liczba miejsc ograniczona.  
https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/ 
 

ZAPRASZAMY !!! 
 

PRAWO MIEJSCOWE: 
Obwieszczenie Prezydenta miasta Lublin: 

 O ponownym (II) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych 
Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – 
rejon Czechówka – CZĘŚĆ I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach 
od   7 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r.            
o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania,                     
ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206. 
 

Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 
 

  Uczestnictwo w konferencji „Dni Planisty - Sharing cities: Współużytkujemy, współdziałamy, 

jesteśmy współodpowiedzialni” w Poznaniu - 19-20 kwietnia 2018 r. 

 Współorganizacja Dnia Ziemi UMCS 2018 - 20 kwietnia 2018 r. 

 Przeprowadzenie warsztatów z podstaw modelowania 3D w programie 

SketchUp w ramach XLV Debaty Studenckiej - 23 kwietnia 2018 r. 

 Przeprowadzenie warsztatów z cyklu „Moja idealna szkoła”  w I LO       

w Świdniku oraz w LO w Bychawie - 24 kwietnia i 15 maja 2018 r. 

 Pomoc przy organizacji i obsłudze: „Panelu Obywatelskiego” -                 

12 maja 2018 r. 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do dalszego śledzenia 

działalności naszego Koła!!!  
                Źródło materiałów graficznych: https://pixabay.com/pl/  

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/

