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Raport uczestnictwa w 6th International Geosciences Student
Conference, 13-16 lipca 2015, Praga, Republika Czeska
W dniach 13-16 lipca 2015, studentka I roku studiów magisterskich uzupełniających
na kierunku Geofizyka Uniwersytetu Śląskiego, lic. Ewa Janowska wzięła udział w 6th
International Geosciences Student Conference w Pradze. Konferencja została
zorganizowana przez Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Karola w Pradze, Society of
Economic Geologists, European Association of Geoscientists and Engineers,
Environmental and Engineering Society oraz Czech Association of Geophysicists.
Konferencja ta jest cyklicznym wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, pozwalającym
na wymianę doświadczeń i integrację studentów Nauk o Ziemi z całego świata.
Plan konferencji podzielony był według trzech głównych zagadnień:
- geologia – 13 lipca
- geofizyka stosowana– 14 lipca
- ropa, gaz, sejsmika – 15 lipca.
W ramach konferencji odbywały się nie tylko warsztaty specjalistyczne z zakresu
metod elektromagnetycznych, interpretacji sygnału sejsmicznego czy stratygrafii, ale także
sesje wykładowe z petrofizyki, petrografii i badania głębokiego wnętrza ziemi. Uczestnicy z
całego świata mogli wygłosić swoje prezentacje ustne lub zaprezentować postery
naukowe. Niżej podpisana wraz z Radosławem Kaczmarzykiem zaprezentowali poster pt.
„Geophysical investigation of the Fredro Family iron mine adit in the village of Cisna,
Bieszczady Mountains, SE Poland” na temat badań geofizycznych jakie przeprowadzili w
Cisnej, woj. podkarpackie; badania miały na celu znalezienie wejścia i przebiegu XIX
wiecznej sztolni kopalni rud żelaza należącej do rodziny Fredrów; poster spotkał się z
bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Dodatkowo uczestnicy mogli odwiedzić stoiska sponsorów czy firm branżowych, jak
SEG, EAGE, Exxon Mobile, Statoil, Seismik, DMT czy GoldenSoftware.
16 lipca uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w odpłatnych wycieczkach
terenowych do Kutnej Hory lub Pribramu; można było także skorzystać ze spaceru po
Pradze.
6Th International Geosciences Student Conference było niezwykle ciekawym i
pouczającym doświadczeniem. Pozwoliło uczestniczce nie tylko poszerzenie swojej
wiedzy z zakresu geologii, geofizyki i metod poszukiwawczych, ale także nawiązać cenne
znajomości branżowe. Niżej podpisana chce serdecznie podziękować Centrum Badań
Polarnych
za
możliwość
uczestnictwa
w
tym
wydarzeniu.
Wyjazd uczestniczki dofinansowany ze środków projakościowych Krajowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego (KNOW) otrzymanych przez Centrum Studiów Polarnych na lata 2014-2018.
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Fig.1 Tablica powitalna, ul. Albertov 6, Praga

Fig.2 Autorka i Radosław Kaczmarzyk przed prezentowanym posterem.

