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W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY 

pt. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, która odbędzie się  

w dniach 21–23 października 2022 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Będzie to jedenasta edycja tego wydarzenia, które corocznie daje możliwość 

spotkania się środowiska młodych badaczy, podejmujących badania geograficzne. 

Zaproszenie do udziału w Konferencji skierowane jest do młodych naukowców, 

którzy w swej pracy podejmują zagadnienia związane z geografią, gospodarką 

przestrzenną, geologią i dziedzinami pokrewnymi.  

Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań 

młodych naukowców: doktorów, doktorantów oraz studentów, zajmujących się 

zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej, geologii i dziedzin 

pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego podejścia w badaniach 

nad przemianami środowiska geograficznego. Organizatorzy Konferencji przyjmują 

szeroką definicję środowiska geograficznego, która obejmuje współistnienie 

i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem 

przyrodniczym i działalnością człowieka, wynikającą z dążenia do rozwoju 

społeczno-ekonomicznego.  

Konferencja stwarza możliwość prezentacji autorskich badań i dyskusji nad nimi 

w gronie specjalistów z zakresu m.in.: geoekologii, hydrologii, meteorologii, 

klimatologii, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, ochrony i  kształtowania 

środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, geografii 

transportu, geografii turyzmu, geografii religii, demografii, geografii miast i wsi, 

geografii rolnictwa, geografii politycznej, geoinformatyki, dydaktyki geografii, 

gospodarki przestrzennej. Konferencja skierowana jest także do młodych naukowców 

reprezentujących inne dziedziny nauki powiązane z geografią i gospodarką 

przestrzenną m.in.: etnologię, archeologię, historię, politologię, socjologię. 

Uczestników Konferencji zapraszamy do publikacji artykułów  

w czasopiśmie Prace Geograficzne (IGiGP UJ – ISSN 1644-3586, 70 punktów na liście 

MEiN). 

W trakcie Konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne 

(m.in. geografia fizyczna, geologia, geografia człowieka, gospodarka przestrzenna, 
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geoinformatyka) oraz prezentacje posterów. Podczas Konferencji zostanie 

zorganizowany konkurs na najlepszy poster i wystąpienie w poszczególnych sesjach 

tematycznych. 

Integralną częścią Konferencji będzie jednodniowa wycieczka terenowa do 

Niepołomic. 

Zapraszamy do udziału! 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY  

Dawid Piątek (przewodniczący) 

Anna Bartos (sekretarz) 

Łukasz Fiedeń  

Martyna Danch  

Katarzyna Filip 

Agata Gołąb 

Joanna Hałys 

Magdalena Jasionek  

Rafał Madej  

Maciej Siwka 

Patrycja Wójtowicz 

 

 

KOMITET NAUKOWY 

Prof. dr hab. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Prof. dr hab. Marek Drewnik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Prof. dr hab. Jacek Kozak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
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Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński  – Polska Akademia Nauk 

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu 

Prof. dr hab. Daniela Szymańska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. dr hab. Józef Robert Twardosz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Prof. dr hab. Wiesław Ziaja – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu 

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Małgorzata Luc, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Anna Michno, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geograficzne 

Dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Janusz Siwek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Roman Szul, prof. UW – Uniwersytet Warszawski 

Dr hab. Wojciech Szymański, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

Dr hab. Jolanta Święchowicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

Dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 

PATRONAT 

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne 
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PARTNERZY  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  

przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 

 

 

Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira 

Sawickiego 

 

 

FORMA UCZESTNICTWA  

Uczestnicy konferencji mogą zaprezentować swoje wystąpienia w ramach sesji 

referatowych lub sesji posterowej. Przewidujemy organizację oddzielnych sesji 

referatowych z zakresu geografii fizycznej, geologii, geografii człowieka, gospodarki 

przestrzennej, geoinformatyki i innych w zależności od zgłoszeń. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo selekcji nadsyłanych zgłoszeń oraz zmiany formy prezentacji. 

Maksymalna liczba uczestników Konferencji to 80. 

 

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonywać od 1 do 26 września 2022 r. 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie 

internetowej Konferencji – http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb/ oraz 

przesłanie abstraktu na adres: oknmb@uj.edu.pl.  

Do formularza należy załączyć odpowiednio przygotowany abstrakt w języku 

polskim (max. 2 000 znaków ze spacjami) w formacie *.doc/*.docx. W pliku należy 

umieścić również imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy/zawodowy oraz afiliację 

autora(ów). Plik z abstraktem należy zatytułować nazwisko_imię autora_abstrakt, 
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np. Nowak_Jan_abstrakt. Abstrakty nieprawidłowo zatytułowane i zbyt długie  

nie będą rozpatrywane. Wzór abstraktu znajduje się na stronie internetowej 

Konferencji. Komitet Organizacyjny potwierdzi otrzymanie każdego abstraktu. 

W przypadku braku potwierdzenia w ciągu trzech dni roboczych, prosimy  

o powtórne przesłanie wiadomości.  

 

JĘZYK KONFERENCJI  

Planowane są sesje w języku polskim.  

 

PUBLIKACJA  

Artykuły w języku polskim lub angielskim można przesłać do czasopisma: Prace 

Geograficzne (IGiGP UJ) (ISSN 1644-3586)  

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

Opłata konferencyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego: 

300 zł – 3 dni 250 zł – 1 lub 2 dni 

Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników: 

400 zł – 3 dni 350 zł – 1 lub 2 dni 

Dane do wpłat zostaną przekazane po zaakceptowaniu zgłoszenia.  

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:  

 materiały konferencyjne, 

 obiady, 

 przerwy kawowe, 

 wycieczkę terenową, 

_________________________________________________________________________ 

MIEJSCE WYDARZENIA  

Konferencja odbędzie się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 na terenie 

Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI  

21 października 2022 r. (piątek): rejestracja uczestników – otwarcie konferencji 

(godz. 1000) − sesja plenarna – przerwa kawowa – obrady w sekcjach tematycznych – 

przerwa obiadowa – obrady w sekcjach tematycznych – przerwa kawowa –  

obrady w sekcjach tematycznych i zakończenie I dnia konferencji 

22 października 2022 r. (sobota):  sesja posterowa –  wycieczka terenowa 

23 października 2022 r. (niedziela): obrady w sekcjach tematycznych – przerwa 

kawowa – obrady w sekcjach tematycznych – przerwa obiadowa – sesja końcowa –

zakończenie konferencji 

 

WAŻNE DATY  

Zgłoszenie uczestnictwa: do 26 września 2022 r.  

Nadesłanie abstraktów wystąpień: do 26 września 2022 r. 

Informacja o akceptacji wystąpień: do 3 października 2022 r. 

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 10 października 2022 r. 

Konferencja: 21–23 października 2022 r. 

II komunikat konferencyjny: wrzesień 2022 r. 

III komunikat konferencyjny: październik 2022 r. 

 

KONTAKT 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: 

oknmb@uj.edu.pl.  

Zapraszamy na stronę WWW: http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb/ 


