KOMUNIKAT II
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum
Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych, które odbędzie się w dniach
11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
(https://www.eceg.uw.edu.pl) pod auspicjami Dziekanów: Wydziału Geologii Uniwersytet
Warszawski, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska.
Ideą Sympozjum jest zgromadzenie naukowców oraz przedsiębiorców zajmujących się
naukami o Ziemi w ramach różnych dziedzin oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
w duchu geointerdyscyplinarności.
Bieżąca edycja Sympozjum poświęcona będzie Nowym perspektywom w badaniach
geośrodowiskowych, a w szczególności obejmie zagadnienia:
1) Badania podłoża budowlanego:
– zastosowanie metod geofizycznych;
– rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego i skalnego;
– rozwój metod badań podłoża budowlanego;
– przestrzenna zmienność parametrów.
2) Geozagrożenia:
– identyfikacja procesów i wspomaganie decyzji inwestycyjnych;
– wzmacnianie podłoża gruntowego w budownictwie ogólnym, komunikacyjnym oraz
hydrotechnicznym;
– modelowanie zjawisk geodynamicznych w systemach informacji przestrzennej GIS;
– zastosowanie metod geofizycznych w przewidywaniu geozagrożeń i ocenie ich
skutków.
3) Monitoring:
– konstrukcji obiektów inżynierskich;
– zjawisk naturalnych;
– przekształceń antropogenicznych.
4) Badania geochemiczne i petrologiczne w badaniach geośrodowiskowych.
5) Nowoczesne techniki badawcze w sedymentologii i geologii strukturalnej.
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Wszystkich zainteresowanych tematyką Sympozjum prosimy o zgłaszanie uczestnictwa
oraz nadsyłania streszczeń referatów oraz posterów:
• Zgłaszanie uczestnictwa: Formularz Rejestracyjny Sympozjum dostępny jest
w zakładce „Rejestracja” (http://geosympozjum2018.uw.edu.pl/rejestracja/)
• Dodatkowo istnieje możliwość rejestracji na warsztaty tematyczne (więcej na ten
temat pod linkiem http://geosympozjum2018.uw.edu.pl/rejestracja/,
• Streszczenia referatów oraz posterów prosimy przesyłać na adres mailowy:
geosympozjum@uw.edu.pl najpóźniej do dnia 1 marca 2018 r. Autorzy proszeni są
o nadsyłanie streszczeń zgodnych z szablonem dostępnym w zakładce rejestracja.
Istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjncyh w następujących
czasopismach (poniżej podano adresy stron ze wskazówkami dla autorów):
• Archives of Civil Engineering
15 pkt MNiSW 2016; szablon wraz z wytycznymi dostępny w zakładce:
http://geosympozjum2018.uw.edu.pl/artykuly-i-czasopisma/
• Studia Quarternaria
14 pkt MNiSW 2016 http://www.studia.quaternaria.pan.pl/SQ-author.html
• Inżynieria i Budownictwo
7 pkt MNiSW 2016 http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/informacje/informacje-dlaautorow
• Geoinżynieria drogi mosty tunele
4 pkt MNiSW 2016 https://inzynieria.com/czasopisma/spis-tresci/146
• Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2 pkt MNiSW 2016 http://www.nbi.com.pl/dla-autorow
• Artykuł w monografii, będącej wydawanej cyklicznie: "Archivum Mineralogiae
Monograph";
szablon
wraz
z
wytycznymi
dostępny
w
zakładce:
http://geosympozjum2018.uw.edu.pl/artykuly-i-czasopisma/
WAŻNE TERMINY:
Rejestracja uczestnictwa w GeoSym 2018:
Rejestracja uczestnictwa w warsztatach:

od 1 grudnia 2017 do 1 marca 2018
od 15 stycznia do 1 marca 2018
lub do wypełnienia limitu miejsc
Nadsyłanie streszczeń referatów oraz posterów: do 1 marca 2018
Płatności
od 8 stycznia do 16 marca 2018
GeoSym 2018
11-13 kwietnia 2018
Nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych:
do 7 maja 2018
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OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna będzie przyjmowana w terminie 08.01.2018 r. – 01.03.2018 r. na
numer
konta,
który
zostanie
podany
na
stronie:
http://geosympozjum2018.uw.edu.pl/oplaty/ Obejmować będzie udział w Sympozjum,
materiały konferencyjne, noclegi, wyżywienie (kolacje 11 i 12 kwietnia, obiady
12 i 13 kwietnia oraz śniadania 12 i 13 kwietnia). Uwaga: Liczba miejsc noclegowych
w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (https://www.eceg.uw.edu.pl) jest
ograniczona. Liczba pokoi 1-osobowych ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
Opłata konferencyjna wynosi:
za udział doktorantów w GeoSym 2018 oraz noclegi w pokoju 2-osobowym 710 zł
w terminie 08.01.2018 r. – 01.03.2018 r.
za udział w GeoSym 2018 oraz noclegi w pokoju 2-osobowym 740 zł w terminie
08.01.2018 r. – 01.03.2018 r.
za udział w GeoSym 2018 oraz noclegi w pokoju 1-osobowym 810 zł w terminie
08.01.2018 r. – 01.03.2018 r.
za udział w GeoSym 2018 oraz noclegi w pokoju 2-osobowym 740 zł + 20%
w terminie 02.03.2018 r. – 16.03.2018r.
za udział w GeoSym 2018 oraz noclegi w pokoju 1-osobowym 810 zł + 20%
w terminie 02.03.2018 r. – 16.03.2018r.
za udział doktorantów w GeoSym 2018; warsztatach oraz noclegi w pokoju 2osobowym 830 zł w terminie 08.01.2018 r. – 01.03.2018 r.
za udział w GeoSym 2018; warsztatach oraz noclegi w pokoju 2-osobowym 860 zł
w terminie 08.01.2018 r. – 01.03.2018 r.
za udział w GeoSym 2018; warsztatach oraz noclegi w pokoju 1-osobowym 930 zł
w terminie 08.01.2018 r. – 01.03.2018 r.
za udział w GeoSym 2018; warsztatach oraz noclegi w pokoju 2-osobowym 860 zł
+ 20% w terminie 02.03.2018 r. – 16.03.2018r.
za udział w GeoSym 2018; warsztatach oraz noclegi w pokoju 1-osobowym 930 zł
+ 20% w terminie 02.03.2018 r. – 16.03.2018r.
Faktury będą wystawiane na podmioty/osoby dokonujące przelewu. W przypadku
zapłaty przez osobę prywatną nie możemy wystawić faktury na jego pracodawcę.
Szczegółowe informacje: http://geosympozjum2018.uw.edu.pl
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: geosympozjum@uw.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!
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KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:

dr hab. Sebastian Kowalczyk

Z-ca Przewodniczącego: dr Alicja Bobrowska
Sekretarz:

mgr Danuta Klimkiewicz

Członkowie:
dr hab. Tomasz Falkowski, prof. nadzw.
dr Anna Lejzerowicz
dr Dominik Łukasiak
dr Agnieszka Marcinowska
dr inż. Piotr Ostrowski
mgr inż. Urszula Tomczak
mgr Przemysław Wilczyński
dr Piotr Ziółkowski
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