XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
Z ZAKRESU KARTOGRAFII, GEOMATYKI I GEOINFORMACJI
KOMUNIKAT 1
Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki
i Geoinformacji. Konkurs jest organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG oraz Zakład Kartografii Politechniki
Warszawskiej. Finał konkursu odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Patronat nad tegorocznym konkursem
objął Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Partnerem Komercyjnym Konkursu jest Esri Polska
Wymagania formalne:
• na konkurs można zgłaszać prace dyplomowe z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji realizowane
na ostatnim roku studiów w latach akademickich 2020/2021 oraz 2021/2022
• jeden opiekun może zgłosić maksymalnie dwie prace
• pracę należy przygotować w formie cyfrowej: posteru i 5-minutowego nagrania wideo prezentacji multimedialnej
− specyfikacja posteru: plik tif lub jpg, format 70×100 cm, głębia 24-bitowa (RGB), rozdzielczość 200–400 dpi
− specyfikacja nagrania wideo: plik avi, mp4, flv, lub 3gp, format full HD 1920×1080 (w proporcji 16:9)
lub 1440×1080 (w proporcji 4:3)
Termin i forma zgłoszenia:
• pracę zgłasza jej opiekun
• zgłoszenie obejmuje nazwisko opiekuna, nazwisko dyplomanta, tytuł pracy, nazwę jednostki (uczelnia, wydział,
katedra), rodzaj pracy (licencjacka, inżynierska, magisterska)
• termin zgłaszania udziału w konkursie oraz nadsyłania prac upływa 31 października 2022 r.
• zgłoszenia przyjmuje sekretarz konkursu: dr inż. Jacek Marciniak – jacek.marciniak@pw.edu.pl
Kryteria oceny:
•
•

Oryginalność problemu naukowego i walory merytoryczne pracy
Umiejętne zastosowanie metod modelowania kartograficznego (model/struktura danych, generalizacja danych,
poprawność i efektywność metody przekazu informacyjnego)

•

Utylitarny cel pracy

•

Walory graficzno-estetyczne posteru i 5-minutowego nagrania wideo

Etapy konkursu:
•
•

Etap zdalny – wyłonienie 10 finalistów na podstawie analizy posterów i nagrań wideo do 10 listopada 2022 r.
Etap finałowy – prezentacja 10 finalistów 17 listopada 2022 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
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