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VII Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów
czwartorzędowych odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada 2018 roku na
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Seminarium jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników
aktualnie realizowanych prac, a także nowych kierunków badań,
w zakresie litogenezy zarówno kopalnych, jak i współczesnych osadów
z różnych stref morfoklimatycznych oraz stratygrafii profili utworów
czwartorzędowych. W trakcie spotkania przedstawione mogą być również
opracowania w zakresie klasyfikacji oraz kartograficznej prezentacji rzeźby
i osadów czwartorzędowych a także związane z nimi problemy
geotechniczne. Dotychczasowe seminaria miały charakter
interdyscyplinarny będąc miejscem spotkań i wymiany poglądów
geologów czwartorzędu, geomorfologów, sedymentologów,
paleontologów, gleboznawców, geotechników pracujących na wyższych
uczelniach, w instytutach PAN i resortowych oraz w firmach
komercyjnych.

Dalsze szczegóły związane z programem Seminarium zostaną podane
w Komunikacie nr 2; zostanie on rozesłany do osób, które w terminie do
22.04.2018 roku odeślą na adres geneza@amu.edu.pl wypełny formularz
zgłoszeniowy.
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Sekretarz 
Komitetu Organizacyjnego

Dr Anna Dmowska
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Program ramowy

VII Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia  utworów czwartorzędowych
Poznań, 22-23.11.2018

geneza.home.amu.edu.pl

Miejsce obrad

22 listopada 2018
Otwarcie Seminarium
Sesja plenarna
Sesje referatowe i posterowe
Spotkanie towarzyskie
23 listopada 2018
Sesje referatowe i posterowe
Sesja plenarna
Zamknięcie Seminarium

Collegium Geographicum im. Prof. St. Pawłowskiego
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Poznań

Publikacje

Planowane są następujące publikacje:
• Publikacja przedkonferencyjna z recenzowanymi rozszerzonymi 

streszczeniami. 
• Publikacja pokonferencyjna – artykuły publikowane w punktowanych 

czasopismach (np. Landform Analysis,  Quaestiones Geographicae)

Wymogi redakcyjne tomu przedkonferencyjnego

Rozszerzone streszczenia powinny mieć maksymalnie 5 stron A4 (wliczając 
ryciny, tabelę, bibliografię oraz krótki abstrakt).  Rozszerzone streszczenia 
muszą być przygotowane zgodnie z szablonem zamieszczonym na stronie 
konferencji geneza.home.amu.edu.pl

Terminy

• rejestracja na konferencję – 22 kwietnia 2018
• potwierdzenie przyjęcia wystąpienia – 30 kwietnia 2018  
• nadsyłanie streszczeń wystąpień – 31 maja 2018
• I termin wpłaty kosztów wpisowego  – 31 maja 2018
• rozesłanie komunikatu nr 2 – 15 czerwca 2018
• rozesłanie komunikatu nr 3 – 15 października 2018
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Wpisowe

I termin – do 31.05.2018: 
• Pełne uczestnictwo – 500 zł 
• Doktoranci i studenci – 400 zł 

II termin – do 15.10.2018: 
• Pełne uczestnictwo – 600 zł 
• Doktoranci i studenci – 500 zł 

Koszty wpisowego obejmują: materiały konferencyjne, obiady, przerwy 
kawowe, materiały biurowe, korespondencję oraz spotkanie towarzyskie.
Koszty wpisowego nie obejmują noclegów, które uczestniczy rezerwują we 
własnym zakresie.

Wpłat należy dokonywać na konto:
BZ WBK S.A. III O/Poznań, nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623

z dopiskiem „Imię i nazwisko – Geneza VII”

Noclegi

Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie.
Pomocne adresy:
http://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/struktura/inne-jednostki/zespol-
pokoi-goscinnych/
http://www.hotelewpoznaniu.eu/
http://www.mojenoclegi.pl/noclegi-Poznań-38247.html
W razie koniecznej pomocy prosimy o kontakt.

Kontakt

Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    
ul. B.Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

dr Anna Dmowska – sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel. 618296344 email: geneza@amu.edu.pl

dr Marcin Winowski – skarbnik SGP
tel. 618296184     email: marwin@amu.edu.pl

mgr Marlena Makowska
tel. 618296324    email: geneza@amu.edu.pl

Informacje o VII Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia 

utworów czwartorzędowych będą dostępne na stronie 

internetowej konferencji: geneza.home.amu.edu.pl
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