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|2022-11-09| GIS, Imprezy
Zaproszenie na Trójmiejski Dzień GIS

W Auli Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 16 listopada br. w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się Trójmiejski
GIS Day 2022. Wydarzenie organizowane pod patronatem prezydenta Gdyni będzie równocześnie jedynym tego typu
na Pomorzu.

 
 

Na uczestników wydarzenia czeka wiele merytorycznych wykładów oraz liczne atrakcje, w tym konkursy z nagrodami.
Zaplanowane jest m.in. wystąpienie prof. Cezarego Spechta, kierownika Katedry Geodezji i Oceanografii Wydziału
Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. W programie przewidziano wystąpienia wprowadzające do tematyki GIS, a
także spotkania z ekspertami w dziedzinie geoinformacji. Do prezentacji zaproszono m.in. przedstawicieli Lasów
Państwowych, firm Esri Polska i Marine Technology, studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  
 
 
 
W trakcie trwania imprezy uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonalności oprogramowania GIS
oraz najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Organizatorzy przekonują, że każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie i z
pewnością rozwinie swoje zainteresowania.  
 
 
 
Organizatorami Trójmiejskiego Dnia GIS 2022 są członkowie kół naukowych: loGiStic działającego przy Wydziale
Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego Gdyni, a także GISoteka działającego przy Uniwersytecie Gdańskim. Patronat
medialny nad tym wydarzeniem objęła redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl.

Źródło: Organizatorzy
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Konferencja PTIP z cyklu "Geoinformacja w
Polsce"
Temat przewodni tegorocznego wydarzenia to
„Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych”.
...

https://geoforum.pl/szukaj/&wiadomosci=1
https://geoforum.pl/?menu=47130,47139&page=user_form&form_name=user_login
https://www.facebook.com/GeoforumPL/
https://twitter.com/GeoforumPL/
https://www.linkedin.com/company/geodeta-geoforum-pl
https://www.instagram.com/geoforum.pl/
https://geoforum.pl//rss
https://geoforum.pl/nawi
https://geoforum.pl/drony
https://geoforum.pl/lidar
https://geoforum.pl/tachimetry
https://geoforum.pl/niwelatory
https://geoforum.pl/upload3/news_pl/picture/big/221109_trojmiejski_gis_day.jpg
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1436
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1433
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1408
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1296
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1165
https://geoforum.pl/wiadomosci
https://geoforum.pl/geodeta
https://geoforum.pl/prenumerata/
https://geoforum.pl/reklama
https://geoforum.pl/ksiegarnia
https://geoforum.pl/kontakt
https://geoforum.pl/strona/46807,46808,47358/kontakt-o-nas-rodo
https://geoforum.pl/strona/46807,46808,47357/kontakt-o-nas-polityka-prywatnosci
https://geoforum.pl/?menu=46807,46974&page=user_form&form_name=user_newsletter&link=kontakt-newsletter
https://geoforum.pl/geodezja
https://geoforum.pl/GNSS
https://geoforum.pl/GIS
https://geoforum.pl/kartografia
https://geoforum.pl/teledetekcja
https://geoforum.pl/narzedzia
https://geoforum.pl/firma
https://geoforum.pl/wojsko
https://geoforum.pl/prawo
https://geoforum.pl/przetargi
https://geoforum.pl/geowiedza
https://geoforum.pl/geodane
https://geoforum.pl/administracja/ministerstwa
http://geoforum.pl/?menu=46807,46877,47004&page=user_form&form_name=user_subscription
https://egeodeta24.pl/#/subscriptions
https://geoforum.pl/wydanie/1335#page_top
https://geoforum.pl/wydanie/1335#page_top
https://geoforum.pl/archiwum-geodety
https://geoforum.pl/strona/47130/konto-prenumeratora/&page=user_account
https://geoforum.pl/narzedzia/dodatki
https://geoforum.pl/nawi
https://geoforum.pl/drony
https://geoforum.pl/lidar
https://geoforum.pl/tachimetry
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1377
https://geoforum.pl/
https://geoforum.pl/?page=news
https://www.facebook.com/events/187509374617409
https://geoforum.pl/news/33140/zaproszenie-na-trojmiejski-dzien-gis#comments_here
https://geoforum.pl/?menu=47096,47097&page=news&archive=1&link=wiadomosci-archiwum&category=40
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1437
https://geoforum.pl/page/banner_redirect.php?id_banner=1425
https://geoforum.pl/konferencje
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=3&archive=1
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=8&archive=1
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=15&archive=1
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=16&archive=1
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=22&archive=1
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=24&archive=1
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=28&archive=1
https://geoforum.pl/?menu=46881,46885,47046&page=conferences&year=2022&month=11&day=30&archive=1
https://geoforum.pl/
https://geoforum.pl/konferencje

