
KOSZTY
- wniesienie opłaty do - 20.04.2018
• uczestnik konferencji - 350zł
• student, doktorant - 280zł

- wniesienie opłaty po terminie - 20.04.2018
• uczestnik konferencji - 400zł
• student, doktorant - 320zł

Koszt obejmuje: obiady i kolacje, materiały
konferencyjne, uczestnictwo w Konferencji oraz udział
w imprezach towarzyszących.

Opłata nie obejmujenoclegu.

XXVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Geodezja, budownictwo

RZESZÓW, 8-9 MAJA 2018

, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne
i dydaktyczne

ZAKRES TEMATYCZNY
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje zagadnienia badawcze, realizacyjne i eksploatacyjne dotyczące:

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
Katedra Geodezji i Geotechniki im Kaspra Weigla
ul. Poznańska 2 35-084 Rzeszów
tel. (0-17) 865-10-13, 865-10-11

TERMINY
Zgłoszenie uczestnictwa: 31.03.2018
Przesłanie tytułów i streszczeńartykułów: 31.03.2018
Opłata zauczestnictwo: 20.04.2018
Nadesłanie pełnychwersji artykułów07.05.2018

Referaty konferencyjne po akceptacji Komitetu Naukowego i uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą zostać
opublikowanew:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and
Architecture) –9 pkt. (publikacjaw języku angielskim),

•

•

•

•
•

Civil and Environmental Engineering Reports – 9 pkt. (publikacja w języku angielskim), czasopismo indeksowane
wbazieWebofScience,
Zeszyty NaukoweUniwersytetu Zielonogórskiego (seria Inżynieria Środowiska ) – 7 pkt. (publikacja w języku polskim
lub angielskim),
Journal ofWater andLandDevelopment - 14 pkt. (publikacjaw językuangielskim), dodatkowy koszt 500zł,
Woda,Środowisko,ObszaryWiejskie - 10 pkt. (publikacjaw języku polskim), dodatkowy koszt 500zł.

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak prof. PRz

Zgłoszenia, rejestracja i szczegółowe informacje:

www.geodezja2018.prz.edu.pl

Kontakt:

email: oleniacz@prz.edu.pl

tel: 178651013, 178651011

•

•
•

•

monitoringu oraz systemów kontrolnych i pomiarowych
w budownictwie i inżynierii środowiska,
nowych systemów i technik pomiarowych,
technik satelitarnych oraz skanowania laserowego
w pomiarach inżynieryjnych,
teoretycznych aspektów pomiarów,

•
•
metod analizy i interpretacji wyników pomiarów,
technologii BIM,

Konferencja stanowi kontynuacj cyklicznych spotka organizowanych przez
jednostki geodezyjne dzia aj ce na wydzia ach niegeodezyjnych.

ę ń
ł ą ł

KOMUNIKAT I

•

•

•

państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
zastosowania metod informatycznych w specjalnych
zadaniach pomiarowych,
systemów informacji przestrzennej i planowania
przestrzennego,

• prawnych i praktycznych aspektów procesu
inwestycyjnego.

Zadaniem Konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych, dydaktycznych i praktycznych oraz integracja
środowiska naukowego działającego na styku problematyki geodezji inżynieryjnej, budownictwa, inżynierii
środowiska, architektury i planowania przestrzennego.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr inż. Grzegorz Oleniacz


