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TEMATYKA I  CELE SYMPOZJUM:
Tematyka sympozjum dotyczy zróżnicowanych zagadnień z obszaru nauk o Ziemi i środowisku, które stanowią przed-
miot badań doktorantów programu GEO+. Interdyscyplinarny charakter prac doktorantów odnosi się do geografii fizycznej 
(m.in. paleogeografia, hydrografia, geologia, georóżnorodność, biogeografia), a także do zagadnień związanych z geogra-
fią społeczno-ekonomiczną (m.in. gospodarka polderowa, świadczenia ekosystemowe, kształcenie geograficzne, tury-
styka). Poza prelekcjami przedstawionymi przez doktorantów głównym elementem Sympozjum są wystąpienia polskich, 
wysokiej rangi naukowców, którzy są specjalistami w zakresie tematyki badawczej doktorantów.

Głównym celem Sympozjum jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań środowiska geograficznego, z punktu 
widzenia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w duchu interdyscyplinarnego dialogu i dyskusji naukowej, do któ-
rych zaproszeni są polscy naukowcy zainteresowani tą tematyką, jak i doktoranci i studenci polskich uczelni.

FORMA SYMPOZJUM I ZGŁOSZENIA:
Sympozjum odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams. Zgłoszenia zainteresowanych 
osób do udziału w Sympozjum należy przekazywać drogą elektroniczną w terminie do 10 maja br. na adres e-mail:  
dawid.abramowicz@amu.edu.pl

Kilka dni przed planowanym terminem Sympozjum zostanie przesłana instrukcja przyłączenia się do kanału Sympozjum 
oraz będzie możliwość przetestowania obsługi platformy. Wszelkie pytania dotyczące sympozjum prosimy kierować  
do organizatorów na adres mailowy: dawid.abramowicz@amu.edu.pl

Szczegółowe informacje dostępne na www.geoplus.amu.edu.pl
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