Program IV Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego
„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie”
Dobczyce k. Krakowa, 11-13 października 2007r.
11.10.2007 - czwartek

12.10.2007 - piątek
00

00

13.10.2007 - sobota

8 – 9 śniadanie

830 – 930 śniadanie

900 – 1030 sesja tematyczna II

930 – 1030 sesja tematyczna VI

przerwa 15 min
00

30

11 – 12 rejestracja

1045 – 1215 sesja tematyczna III

1230 – 1400 obiad
1400 – 1530 otwarcie
sesja plenarna A
przerwa 15 min

1245 – 1445 sesje posterowe I-V

1545 – 1715 sesja plenarna B

1600 – 1730 sesja tematyczna IV

przerwa 30 min

00

1045 – 1145 sesja tematyczna VII
przerwa 15 min
00
00
12 – 13 podsumowanie
1300 – 1400 lunch

1445 – 1600 obiad

przerwa 30 min
45

przerwa 15 min

przerwa 30 min
00

30

17 – 19 sesja tematyczna I

18 – 19 sesja tematyczna V

2000 – uroczysta kolacja

2015 – ognisko

Sesja plenarna A; prowadzenie: Prof. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz, Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski
Sesja plenarna B; prowadzenie: Prof. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk
Sesje tematyczne
I
Skanowanie radarowe i laserowe - pozyskiwanie i przetwarzanie danych;
prowadzenie: Dr hab.inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH
II Rozwój metod i technologii fotogrametrycznych; prowadzenie: Dr hab.inż. Krystian Pyka, prof. AGH
III Aspekty kartograficzne geoinformacji; prowadzenie: Dr inż. Joanna Bac-Bronowicz
IV Przetwarzanie, analizowanie, interpretacja geodanych; prowadzenie: Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
V Wykorzystanie geoinformacji w ochronie środowiska, geologii, leśnictwie, rolnictwiei administracji;
prowadzenie: Dr hab. Elżbieta Bielecka, prof.WAT
VI Kształcenie w zakresie geoinformatyki; prowadzenie: Dr inż. Piotr Wężyk
VII Sieci neuronowe w przetwarzaniu obrazów; prowadzenie: Dr inż. Piotr Sawicki
Sesje posterowe I -V (w 5 grupach tematycznych, tematyka i prowadzenie jak w sesjach I-V)
Organizacja sesji
Sesja plenarna 1 – otwarcie Sympozjum, wygłoszenie 3 referatów po 15-20 min
Sesja plenarna 2 –wygłoszenie 4 referatów po 15-20 min, w pozostałym czasie dyskusja
Sesje tematyczne I-V
wygłoszenie 5-6 referatów po 12 min i średnio 3 min na dyskusję po każdym referacie
Sesje tematyczne VI-VII
wygłoszenie 5-7 referatów średnio po ok. 8-10 min wraz z krótką dyskusją
Sesje posterowe I-V
Wszystkie sesje posterowe trwają 120 min, odbywają się równolegle w oddzielnych salach,
w następującym porządku:
 krótkie wystąpienia słowne poszczególnych Referentów (do 3 min, bez posługiwania się środkami
audiowizualnymi)
 dyżur przy stanowisku do końca trwania sesji

Uwaga: Powierzchnia robocza posteru wynosi 100x100cm, nazwiska autorów oraz tytuły prezentacji
będą umieszczone na planszach przez organizatorów

