vyhlašuje

4. ročník veřejné studentské soutěže

Student GIS Projekt
STUDENT GIS PROJEKT je soutěž studentských prací z oblasti GIS s využitím software ﬁrem ESRI a Leica Geosystems.
Soutěž je určena všem studentům vysokých škol v České republice, kteří byli alespoň v jednom semestru akademických
roků 2005–2007 studenty bakalářského, magisterského (inženýrského) nebo postgraduálního studia v interní, externí
či kombinované formě a kteří pro zpracování svých studentských prací využili geograﬁcké informační systémy společností
ESRI nebo Leica Geosystems.
Finále soutěže je veřejné a proběhne 15. 10. 2007 v rámci 4. studentské konference, kde studenti představí výsledky
svých projektů formou přednášky a posteru. Odborná porota a účastníci konference zhodnotí jednotlivé projekty a vyberou
z nich ty nejlepší, které budou oceněny. Nejúspěšnější projekty budou prezentovány rovněž na 16. konferenci GIS ESRI
a Leica Geosystems v ČR, která se koná 7.–8. 11. 2007 v Kongresovém centru Praha.

Závazné termíny:

Vyhlášení soutěže: 1. 2. 2007
Odevzdání přihlášky do soutěže: 13. 4. 2007
Rozeslání závazných přihlášek na studentskou konferenci: 30. 4. 2007
Odevzdání závěrečné zprávy z projektu a závazné přihlášky na konferenci: 15. 9. 2007
Termín konání 4. studentské konference: 15. 10. 2007

Podmínky účasti:

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo byl alespoň v jednom semestru akademických roků 2005–2007
studentem bakalářského, magisterského či postgraduálního studia, a to v interní, externí či kombinované formě studia.
Do soutěže budou přijaty práce bakalářské, seminární, diplomové, disertační, obhájené i neobhájené,
zpracované v produktech společností ESRI nebo Leica Geosystems, které ještě nebyly předneseny
na studentské konferenci v předchozích letech.
Do soutěže může být přihlášena práce jednoho autora a maximálně dvou spoluautorů.
Účastník soutěže bude prezentovat výsledky své práce na 4. studentské konferenci 15. 10. 2007
(ﬁnále soutěže STUDENT GIS PROJEKT) formou přednášky a posteru.
Vítěz přednese svůj příspěvek rovněž na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR, která
se koná 7.–8. 11. 2007 v Kongresovém centru Praha.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese
ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: 224 190 511, fax: 224 190 567
http://www.arcdata.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Novotný
e-mail: jnovotny@arcdata.cz
Na organizaci konference se podílí Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

