
Młodzi Geomorfolodzy działający w ramach 

Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich 
  

zapraszają na 

 

Wirtualne Warsztaty Młodych Geomorfologów 

5 – 6 marca 2021 

 

Minął już prawie rok odkąd świat stanął na głowie, a znaczna część naszego życia przeniosła 

się do świata wirtualnego. Zeszłoroczne, terenowe Warsztaty Młodych Geomorfologów nie 

mogły się odbyć, ale młodzi geomorfolodzy wciąż pracują, planują swoje badania i biorą aktywny 

udział w życiu naukowym. Dlatego, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zapraszamy 

na wyjątkową edycję warsztatów, która odbędzie się w całości on-line, w czasie 

Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. 

 

Idea warsztatów nawiązuje do podobnych spotkań organizowanych przez British Society for 

Geomorphology, które odbywają się corocznie w Windsorze (Wielka Brytania). W Polsce 

pierwsze warsztaty odbyły się w 2006 r. Teraz spotkamy się po raz… trzynasty!  

 

Celem warsztatów jest zapoznanie młodych geomorfologów z podstawowymi zagadnieniami 

szeroko rozumianej pracy naukowej. Warsztaty przybliżą zasady prowadzenia samodzielnej 

pracy naukowej - od planowania badań, przez przygotowanie projektu badawczego, zdobycie 

finansowania aż po prezentację wyników oraz przygotowanie wystąpień i publikacji. W tym roku 

szczególną uwagę poświęcimy finansowaniu badań i przygotowaniu publikacji. Zaprosiliśmy 

gości, którzy przedstawią nam przepis na sukces! Wprowadzamy też nowy wątek, który coraz 

częściej towarzyszy działalności naukowej, tj. promocję nauki i badań własnych. 

 

Warsztaty stworzą także doskonałą okazję, by młodzi geomorfolodzy z różnych ośrodków mogli 

wzajemnie zapoznać się z tematyką prowadzonych przez innych projektów, co w przyszłości 

może ułatwić im współpracę i wymianę doświadczeń. 

 

Zapraszamy szczególnie studentów studiów magisterskich, doktorantów i uczestników szkół 

doktorskich realizujących prace o tematyce geomorfologicznej, ale także wszystkich, którzy 

pragną udoskonalić swój warsztat naukowy, a w swoich pracach zajmują się badaniami 

geomorfologicznymi. Mamy nadzieję, że niebawem znów będziemy mogli spotkać się 

na tradycyjnych warsztatach, gdzie nie zabraknie zajęć terenowych, a tymczasem zapraszamy 

na spotkanie wirtualne. 

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (klik) 

do 31 stycznia 2021 r. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2868D02-fF8oROs4K1ZIC-xvxUMEpDTUpaSDBLUTY0WUIzQVRKTFdPQ0s4Vy4u


Program Wirtualnych Warsztatów Młodych Geomorfologów 

5 marca 2021 (piątek) 

09:00 – 09:15    Rozpoczęcie warsztatów 

09:15 – 09:45    World Geomorphology (prof. P. Migoń) 

09:45 – 10:15    Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (prof. M. Mazurek) 

10:15 – 10:30    Przerwa 

WPROWADZENIE DO BADAŃ NAUKOWYCH 

10:30 – 11:30    Planowanie i organizacja badań naukowych (prof. Z. Zwoliński) 

11:30 – 12:15    Organizacja i przygotowanie projektu badawczego (dr Ł. Stachnik) 

12:15 – 13:15    Przerwa – obiad 

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH 

13:15 – 14:00    Finansowanie działań naukowych cz. I (dr A. Bernatek-Jakiel) 

14:00 – 15:45  Finansowanie działań naukowych cz. II (goście, m.in. dr hab. Łukasz Pawlik, 

dr hab. Mateusz Strzelecki, dr Filip Duszyński) 

15:45 – 16:00    Przerwa 

WYZWANIA MŁODYCH GEOMORFOLOGÓW 

16:00 – 17:15    Prezentacje uczestników Warsztatów – dyskusja 

17:15 – 17:30    Przerwa  

17:30 – ...  Spotkanie Młodych Geomorfologów – otwarte dla wszystkich Młodych 

Geomorfologów 

6 marca 2021 (sobota) 

PREZENTACJE I PUBLIKACJE NAUKOWE 

09.00 – 09.30    Przygotowanie prezentacji naukowej (dr A. Orłowska) 

09:30 – 10:30    Jak przygotować publikację? cz. I (dr M. Liro) 

10:30 – 10:45    Przerwa 

10:45 – 11:45   Jak przygotować publikację? cz. II (goście, m.in. dr Dominika Wrońska-Wałach, 

dr Agata Buchwał) 

11:45 – 12:15    Recenzja publikacji (dr A. Bernatek-Jakiel, dr M. Liro) 

PROMOCJA BADAŃ I NAUKI 

12:30 – 13.00    Promocja badań własnych i nauki (mgr W. Porębna) 

13:00 – 13:20    Zakończenie 

Prosimy każdego uczestnika Warsztatów o przygotowanie krótkiej prezentacji (5 min.) 

dotyczącej realizowanego przez siebie projektu badawczego (pracy doktorskiej/magisterskiej). 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem: anita.bernatek@uj.edu.pl. 

 

Zapraszamy serdecznie! 
 

dr Anita Bernatek-Jakiel (Uniwersytet Jagielloński) 

dr Łukasz Stachnik (Uniwersytet Wrocławski) 

dr Maciej Liro (Instytut Ochrony Przyrody PAN) 

dr Anna Orłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

mgr Wioleta Porębna (Uniwersytet Wrocławski) 


