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W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  

IV KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY poświęconą 

interdyscyplinarności badań geograficznych, która odbędzie się w dniach 22-24 

października 2015 roku w Instytucie Geografii i  Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

Będzie to czwarta edycja tego wydarzenia, które corocznie daje możliwość 

spotkania się środowiska młodych badaczy podejmujących badania geograficzne. W tym 

roku, w związku z poszerzeniem się składu komitetu naukowego konferencji o członków 

zagranicznych oraz rosnącym zainteresowaniem konferencją, planowana jest także sesja 

w języku angielskim. 

Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników 

badań młodych geografów (doktorów, doktorantów, studentów), ze szczególnym 

uwzględnieniem interdyscyplinarności podejmowanych problemów. 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. Dużym atutem konferencji jest także, możliwość publikacji 

swoich wyników w regularnie wydawanej, recenzowanej monografii pokonferencyjnej lub 

w czasopiśmie Prace Geograficzne (6 pkt na liście MNiSW). 

W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne  

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

geoinformatyka), warsztaty z dendrochronologii, konkurs z nagrodami na najlepszy 

poster z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, wycieczka terenowa w Pieniny  

i spotkanie towarzyskie połączone ze zwiedzaniem Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa - Podziemia Rynku). 
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PATRONAT HONOROWY

 
J.M. Rektor UJ – Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak  

Dziekan Wydziału BiNoZ – Dr. hab. Małgorzata Kruczek  

Prodziekan Wydziału BiNoZ – Prof. dr hab. Bolesław Domański 

PARTNERZY 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 



FORMA UCZESTNICTWA

 

Uczestnicy konferencji mogą zaprezentować swoje wystąpienia w ramach sesji 

referatowych lub sesji posterowej. Przewidujemy organizację oddzielnych sesji 

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

geografii i geoinformatyki.  

Podczas tegorocznej konferencji odbędzie się konkurs posterów. 

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 i sesja w języku angielskim (dla gości zagranicznych) . 

 

PUBLIKACJA

 
Prace prezentowane na IV Konferencji Młodych Badaczy można opublikować w   

IV tomie recenzowanej monografii „Współczesne problemy i kierunki badawcze w 

geografii” (wydanie czerwiec 2016). Artykuły w języku angielskim można również przesłać do 

czasopisma Prace Geograficzne (6 pkt lista B MNiSW) www.pg.geo.uj.edu.pl 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 
22 października 2015: (czwartek) − otwarcie konferencji (ok. godz. 9:00) − sesja plenarna − 

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

sekcjach tematycznych – zwiedzanie Podziemi Rynku i spotkanie towarzyskie w godzinach 

wieczornych 

23 października 2014: (piątek) (ok. godz. 8:30)− warsztaty z dendrochronologii  (sesja 

terenowa i laboratoryjna) - obrady w sekcjach tematycznych, − przerwa kawowa − obrady w 

sekcjach tematycznych – obiad – 

24 października 2014: (sobota) - wycieczka terenowa w Pieniny. Wycieczka będzie obejmować 

zagadnienia zarówno o treści przyrodniczej jak i kulturowej regionu. Na zakończenie wycieczki 

planowane jest ognisko. Wyjazd autokarem z Krakowa w godzinach porannych – powrót w 

godzinachwieczornych. Program wycieczki będzie dostosowany do warunków pogodowych i 

zostanie ogłoszony na kilka dni przed konferencją.  

 

 



PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ

 
Zgłoszenie udziału w konferencji, tematy i abstrakty wystąpień prosimy wysłać w 

terminie do 10 września 2015r. na adres: geo.konf@gmail.com (formularz w załączniku) lub 

listownie na adres: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński,  

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków pok. 2.40 z dopiskiem "Konferencja Młodych Badaczy". 

 

OPŁATY

 
Koszt uczestnictwa (150-250zł) oraz dane do wpłat zostaną ogłoszone w II komunikacie. 

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: 

− publikację pokonferencyjna (recenzowana monografia, wydanie prac geograficznych) 

− udział w warsztatach dendrochronologicznych, 

− materiały konferencyjne,  

− obiady i poczęstunki w przerwach,  

− wycieczkę fakultatywną w Pieniny (przejazd autokarem, wstępy do obiektów, prowiant),  

− zwiedzanie Podziemi Rynku (www.mhk.pl/oddzialy/podziemia-rynku) i spotkanie towarzyskie. 

 
WAŻNE DATY

 
Zgłoszenie uczestnictwa: do 10 września 2015r.  

Nadesłanie abstraktów wystąpień: do 10 września 2015r.  

Informacja o akceptacji wystąpień: do 15 września 2015r.  

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30 września 2015r.  

Konferencja: 22-24 październik 2014r. 

Przesłanie artykułów do monografii pokonferencyjnej i Prac Geograficznych:  

grudzień 2015 

Wydanie monografii pokonferencyjnej: czerwiec 2016 

II komunikat konferencyjny: maj 2015 

III komunikat konferencyjny: sierpień 2015 

 

MIEJSCE WYDARZENIA

 
Konferencja odbędzie się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7. 

 

KONTAKT

 
Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: geo.konf@gmail.com,  

lub telefonicznie: 12-664-5280, 511316660 (Justyna Liro), 12-664-5279, 516813670 (Maciej Liro) 


