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Nauczanie geoinformatyki  zarys problemu
Instytucje zajmuj¹ce siê edukacj¹ geoinformatyczn¹ napotykaj¹ na ró¿nego rodzaju wyzwania, które wi¹¿¹ siê z natur¹ samej dziedziny. S¹ to m.in.: szybkie zmiany technologiczne
i organizacyjne, jakie zachodz¹ w obrêbie geoinformatyki, jej rozproszony charakter i zró¿nicowanie odbiorców edukacji geoinformatycznej. Przezwyciê¿enie tych wyzwañ jest niezwykle istotne z punktu widzenia kszta³cenia wiadomych u¿ytkowników informacji przestrzennej, co powinno przek³adaæ siê na rozwój narodowej infrastruktury informacji geograficznej (Tomlinson, 2007) i efektywne wykorzystanie rezultatów dyrektywy INSPIRE.
Chc¹c zobrazowaæ pierwsze z tych wyzwañ wystarczy zauwa¿yæ, ¿e student rozpoczynaj¹cy studia w zakresie geoinformatyki w roku 2003, na dowolnym kierunku, w czasie
piêciu lat swojej nauki by³ wiadkiem takich wydarzeñ, jak uruchomienie GoogleEarth, upowszechnienie us³ug opartych o lokalizacjê (location-based services, LBS) i skaningu laserowego, udostêpnienie bezp³atnych archiwów zdjêæ satelitarnych Landsat i globalnego modelu
wysokoci SRTM, czy te¿ przyjêcie dyrektywy INSPIRE. Ka¿de z nich mia³o kluczowe
znaczenie w sensie technologicznym lub instytucjonalno-organizacyjnym.
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Z kolei rozproszony charakter geoinformatyki wynika z faktu, ¿e jest ona nauk¹ kompleksow¹ (interdyscyplinarn¹), powstaj¹c¹ na styku wielu innych nauk, st¹d te¿ nie posiada
jeszcze w pe³ni akceptowanej, ustalonej propozycji tzw. twardego rdzenia. Jedn¹ z niedawnych prób jego zdefiniowania by³ niew¹tpliwie GIS&T Body of Knowledge (University Consortium for Geographic Information Science, 2006), w którym wyró¿niono 10 zasadniczych bloków tematycznych obejmuj¹cych praktycznie ca³oæ problematyki geoinformatycznej (Gadzicki, 2006). Mimo to, spojrzenie na geoinformatykê jest nadal silnie uzale¿nione od tego, z jakiej dziedziny wywodzi siê konkretny specjalista. Spojrzenia na sens i istotê
geoinformatyki geografa, geodety, informatyka s¹ czêsto diametralnie ró¿ne. Z drugiej strony, pozytywnym aspektem jest wystêpowanie w obrêbie geoinformatyki tendencji integruj¹cych, w przeciwieñstwie do wielu znanych od dawna nauk.
W koñcu wspomniane zró¿nicowanie odbiorców edukacji geoinformacyjnej wynika z
faktu du¿ego zró¿nicowania samej spo³ecznoci geoinformacyjnej, zarówno w odniesieniu
do poziomów zaawansowania, jak i pe³nionych w niej ról (rys. 1).

Rys. 1. Spo³ecznoæ geoinformacyjna (Roosaare, 2002; Strobl, 2008)

W obrêbie spo³ecznoci geoinformacyjnej mo¿emy wyró¿niæ trzy grupy uczestników 
obserwatorów, u¿ytkowników i twórców  które j¹ tworz¹ na ró¿nych poziomach zaawansowania wiedzy i umiejêtnosci (Roosaare et al., 2002). Poziom podstawowy wi¹¿e siê ze
sfer¹ komunikacji, tworzonej przez tzw. zwyk³ych obywateli. Wyró¿niamy wród nich konsumentów, prosumentów oraz producentów. Konsumentów charakteryzuj¹ takie aktywnoci, jak wyszukiwanie i odczytywanie informacji przestrzennej oraz orientowanie siê w przestrzeni. Wiêksz¹ aktywnoci¹ wykazuj¹ siê prosumenci, którzy oprócz wspomnianych umiejêtnoci typowo konsumenckich bior¹ udzia³ w tworzeniu informacji geograficznej przez
oznaczanie, identyfikowanie i komentowanie alternatywnych propozycji przestrzennych. Z
kolei producenci dziel¹ siê ze spo³ecznoci¹ geoinformacyjn¹ w³asnymi danymi i obserwacjami przestrzennymi (Strobl, 2008).
Poziomy zaawansowane tworz¹ obszar analizy informacji geograficznej oraz budowy
systemów geoinformatycznych. Analiza informacji geograficznej to obszar dzia³alnoci ana-
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lityków i badaczy (u¿ytkowników), którzy posiadaj¹ ró¿ny stopieñ umiejêtnoci i wiadomoci w tym zakresie. Mog¹ oni jedynie stosowaæ narzêdzia geoinformacyjne, czyli korzystaæ
z istniej¹cej funkcjonalnoci oprogramowania GIS, po to, by znaleæ odpowied na proste
zapytania przestrzenne lub wykonaæ proste zadania. Rozwi¹zanie z³o¿onych problemów,
poprzez wielokrotne transformacje i operacje na danych wymaga ju¿ kreatywnego korzystania z dostêpnego wachlarza metod i istniej¹cej funkcjonalnoci, a co za tym idzie, tworzenia
oryginalnych procedur analitycznych. W koñcu, na najbardziej zaawansowany proces analityczny, jakim jest rozwijanie metod, sk³ada siê tworzenie nowatorskich rozwi¹zañ dla nowych lub istniej¹cych problemów (Strobl, 2008).
Eksperci IT i mened¿erowie  przedstawiciele obszaru budowy systemów  równie¿
posiadaj¹ kompetencje ró¿nego poziomu zaawansowania. Do podstawowych nale¿y instalowanie i utrzymanie systemu informatycznego. W dalszej kolejnoci  projektowanie architektury systemu, podczas czego korzysta siê z ró¿norodnych komponentów, tworzy siê
z³o¿one interfejsy i profile oraz pod³¹cza je do us³ug zewnêtrznych. Najbardziej zaawansowany poziom, jakim jest poszerzanie funkcjonalnoci systemu, polega na konstruowaniu i rozwijaniu nowych us³ug. Warto dodaæ, ¿e istotne kompetencje w zakresie pozyskiwania i tworzenia danych geograficznych (measuring space, data acquisition and conversion) traktowane s¹ w tym podziale jako kompetencje uzupe³niaj¹ce (Strobl, 2008).
W wietle dynamicznej, nie w pe³ni okrelonej, natury geoinformatyki oraz znacznego
zró¿nicowania profili u¿ytkowników istotne jest pytanie, w jaki sposób uczyæ geoinformatyki na studiach wy¿szych i jaki powinien byæ absolwent studiów geoinformatycznych. Niniejszy artyku³ przedstawia wstêpn¹ próbê udzielenia odpowiedzi na to pytanie, w oparciu o
dowiadczenia w nauczaniu geoinformatyki Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Nauczanie geoinformatyki na Uniwersytecie Jagielloñskim
Pierwsze kursy o tematyce geoinformatycznej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP) Uniwersytetu Jagielloñskiego dla studentów studiów dziennych i zaocznych geografii i innych kierunków zosta³y uruchomione w 1992 roku i by³y prowadzone
przez pracowników Pracowni GIS (od roku 1993), a nastêpnie Zak³adu GIS (Widacki, 2004;
Kozak, 2008). W roku 1996 dziêki udzia³owi w projekcie miêdzynarodowego programu
Tempus pod nazw¹ Applications of GIS in Environmental Studies i wspó³pracy z Uniwersytetem w Salzburgu i Manchester Metropolitan University, w IGiGP UJ powsta³o Laboratorium Systemów Informacji Geograficznej wyposa¿one w programy: IDRISI, ArcInfo, ArcView i Erdas. W roku 2004 IGiGP poszerzy³ swoj¹ ofertê edukacyjn¹ o Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS prowadzone we wspó³pracy z Uniwersytetem w Salzburgu metod¹ nauki na odleg³oæ (e-learning). Od roku 2007 nowo powsta³y
Zak³ad GIS, Kartografii i Teledetekcji IGiGP UJ realizuje kolejny projekt programu Tempus
pt. Geographic Information Science and Technology in Croatian Higher Education, którego efektem jest m.in. opracowanie w formie e-learningowej treci przedmiotów bêd¹cych
czêci¹ nowego programu studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych na kierunku geografia ze
specjalnoci¹ Systemy Informacji Geograficznej (GIS) uruchomionych w IGiGP UJ w
roku akademickim 2008/2009. Studia te omówiono bardziej szczegó³owo w innym opracowaniu (Kozak, 2008), poni¿ej zamieszczono najistotniejsze informacje.
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Studia magisterskie uzupe³niaj¹ce ze specjalnoci¹ GIS
Wprowadzenie studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych na kierunku geografia ze specjalnoci¹ GIS poci¹gnê³o za sob¹ przeformu³owanie dotychczasowego programu studiów geograficznych I i II stopnia. W nowej formule, studia licencjackie integruj¹ treci w zakresie geoinformatyki na poziomie podstawowym w postaci kursów: Geoinformatyka oraz Æwiczenia
terenowe z geoinformatyki. Studia dwuletnie magisterskie maj¹ otwart¹ formu³ê dla absolwentów ró¿nych kierunków. Studenci realizuj¹ tu nastêpuj¹ce przedmioty: Metodyka kartografii i
wizualizacji IG; Systemy informacji geograficznej; Teledetekcja satelitarna; Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS; Stosowanie i wdra¿anie GIS; Projekt specjalizacyjny; Wybrane
problemy geoinformatyki. Wspomniane przedmioty realizowane s¹ w formie stacjonarnej oraz
wspomagaj¹co w formie e-learningowej, m.in. poprzez wykorzystanie kursów Wirtualnego
Kampusu ESRI. Taka formu³a studiów magisterskich ze specjalnoci¹ GIS nawi¹zuje do miêdzynarodowych standardów, m.in. do wspomnianego ju¿ GIS&T Body of Knowledge (2006)
(Kozak, 2008). Z uwagi na to, ¿e studia te uruchomiono niedawno, ci¹gle jeszcze pewne istotne
elementy (bloki tematyczne Geocomputation, GIS&T and Society, Organizational & Institutional Aspects) reprezentowane s¹ w niedostatecznym stopniu (rys. 2).
Docelowo planuje siê, aby oferta edukacyjna studiów magisterskich odpowiada³a profilowi osób zainteresowanych pe³nieniem w spo³ecznoci geoinformacyjnej roli u¿ytkowników.
Zdobyte wykszta³cenie powinno umo¿liwiæ im analizê informacji geograficznej, w ró¿nych
obszarach jej wykorzystania oraz na ró¿nych poziomach zaawansowania (rys. 3).

Studia Podyplomowe UNIGIS
Dwuletnie studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS (www.unigis.uj.edu.pl) prowadzone w ramach sieci UNIGIS International Association (www.unigis.net)
ró¿ni¹ siê od studiów magisterskich uzupe³niaj¹cych zarówno stopniem wykorzystania elearningu, jak równie¿ adresatem oferty edukacyjnej i zakresem kszta³conych kompetencji.
Miêdzynarodowa sieæ uniwersytetów UNIGIS zajmuje siê kszta³ceniem profesjonalistów w
zakresie geoinformatyki na odleg³oæ, st¹d przewa¿aj¹ca czêæ zajêæ (ponad 90%) prowadzona jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej, jedynie raz w semestrze organizowane s¹ dwudniowe warsztaty stacjonarne. Studenci orodka UNIGIS na Uniwersytecie
Jagielloñskim to absolwenci zarówno studiów przyrodniczych jak i technicznych, pracuj¹cy
w takich bran¿ach jak: lenictwo, kartografia, geodezja, nauka, telekomunikacja i informatyka, górnictwo i przemys³ naftowy, administracja, ochrona przyrody, turystyka, budownictwo i energetyka. G³ównym powodem podjêcia studiów dla tych osób s¹: chêæ podniesienia
w³asnych kwalifikacji, potrzeba pog³êbienia wiedzy i umiejêtnoci z zakresu geoinformatyki
oraz poznanie nowych zastosowañ systemów informacji geograficznej. Zró¿nicowany profil
wykszta³cenia i dowiadczenia zawodowego studentów wymaga, aby formu³a studiów by³a
stosunkowo otwarta i umo¿liwia³a zrealizowanie doæ ró¿norodnych potrzeb edukacyjnych.
Dlatego studia sk³adaj¹ siê z czêci obligatoryjnej (dziewiêæ podstawowych modu³ów) oraz
opcjonalnej (zastosowania GIS i zagadnienia specjalistyczne). Ponadto studenci maj¹ mo¿liwoæ ukoñczenia ich na poziomie studiów magisterskich, potwierdzonych zdobyciem dyplomu Master of Science in GIS Uniwersytetu w Salzburgu.
Podstawowy program studiów UNIGIS na Uniwersytecie Jagielloñskim obejmuje takie
modu³y jak: Wprowadzenie do GIS; Dane przestrzenne: modele i struktury; Dane przestrzenne: ród³a i pozyskiwanie; Zarz¹dzanie bazami danych przestrzennych; Statystyka przestrzenna;

treci uwzglêdniane czêciowo
treci uwzglêdniane w du¿ym stopniu

Rys. 2. Program studiów magisterskich ze specjalnoci¹ GIS w IGiGP UJ
na tle GIS&T Body of Knowledge

Rys. 3. Adresat oferty / absolwent studiów magisterskich
ze specjalnoci¹ GIS

treci uwglêdniane w niewielkim stopniu
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treci uwglêdniane w niewielkim stopniu

treci uwzglêdniane czêciowo
treci uwzglêdniane w du¿ym stopniu

Rys. 5. Adresat oferty / absolwent studiów podyplomowych UNIGIS
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Rys. 4. Program studiów podyplomowych UNIGIS w IGiGP UJ
na tle GIS&T Body of Knowledge
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OpenGIS i rozproszone struktury geoinformacyjne; Analiza przestrzenna; Wizualizacja i kartografia; Organizacja i zarz¹dzanie projektami GIS. Zatem program ten jest w wiêkszym
stopniu zgodny ze standardem opisanym w GIS&T Body of Knowledge, ni¿ omówiony w
poprzednim rozdziale program studiów magisterskich. Koncentruje siê bardziej na aspektach
konstruowania systemów geoinformatycznych, problemach spo³eczeñstwa geoinformacyjnego, zagadnieniach organizacyjnych i instytucjonalnych. Nieznacznie mniej uwagi powiêca siê natomiast zagadnieniom analizy danych (rys. 4).
Wród studentów najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê zajêcia dotycz¹ce analizy
przestrzennej oraz zarz¹dzania bazami danych przestrzennych, mniejsze zainteresowanie budz¹
zajêcia wprowadzaj¹ce i koncepcyjne oraz prezentuj¹ce wiedzê dotycz¹c¹ aspektów organizacyjnych, takich jak np. zarz¹dzanie projektami GIS. Absolwent studiów podyplomowych
UNIGIS, w porównaniu z absolwentem studiów magisterskich, posiada wybrane kompetencje zarówno u¿ytkowników, jak i twórców systemów informacji geograficznej (rys. 5).

Profile kompetencji a studia geoinformatyczne
Powy¿szy przegl¹d problemów zwi¹zanych z nauczaniem geoinformatyki, poparty przyk³adami konkretnych studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagielloñskim, wskazuje, ¿e
trudno mówiæ o jednej formule studiów z zakresu geoinformatyki. W³aciwe jest raczej
mówienie o ró¿nych wariantach kszta³cenia, w zale¿noci od po¿¹danego profilu absolwenta
oraz oczekiwanego poziomu jego wstêpnych kompetencji. Na przyk³ad, inny mo¿e byæ zakres kompetencji uzyskiwany na studiach prowadzonych na wydzia³ach nauk o Ziemi (np.
geografia, geologia), a inny na uczelniach technicznych (np. geodezja) (Bia³ousz, 2005).
Studia maj¹ce na celu poszerzenie wiedzy i umiejêtnoci (podyplomowe) w mniejszym stopniu rozwijaæ bêd¹ kompetencje podstawowe, np. w zakresie komunikacji informacji przestrzennej (rys. 6).

Rys. 6. Profile kompetencji absolwentów studiów geoinformatycznych  przyk³ady

PO¯¥DANE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH: ...

79

Taka sytuacja ma swoje zalety i wady. Zalet¹ jest mo¿liwoæ elastycznego dopasowania
profilu proponowanych studiów geoinformatycznych do w³asnego pola badawczego, tradycji dydaktycznej i mo¿liwoci kadrowych. Wad¹  trudnoci formalne powo³ania nowego
kierunku studiów w taki sposób, aby zadowala³o to wszystkich zainteresowanych, wród
których s¹ reprezentanci nauk o Ziemi, geodezji, czy te¿ informatyki. Trudnoci te wynikaj¹
ze znacznego rozrzutu treci programowych w zale¿noci od za³o¿onego profilu absolwenta,
co uniemo¿liwia w zasadzie objêcie ich wspóln¹ podstaw¹ programow¹ (jednym standardem
kszta³cenia), mo¿liw¹ do zaakceptowania przez wszystkich zainteresowanych.
Jedn¹ z mo¿liwoci przekucia wad na zalety jest takie podejcie do standardów kszta³cenia, aby odzwierciedla³y one wy³¹cznie uzgodnione minimum, twardy rdzeñ, powszechnie
akceptowalny i niekwestionowany, resztê programu pozostawiaj¹c do swobodnego kszta³towania zgodnie z przyjêtym profilem kompetencji. Drug¹ z mo¿liwoci jest szersza wspó³praca miêdzy uczelniami w zakresie prowadzenia zajêæ i wymieniania siê kompetencjami. Tu
niew¹tpliwie nale¿y zwróciæ uwagê na e-learning, czêsto wykorzystywan¹ metodê prowadzenia zajêæ na studiach na ró¿nych kierunkach, w tym i na geoinformatyce. E-learning
pozwala przede wszystkim na elastyczne oferowanie zajêæ z geoinformatyki prowadzonych
przez specjalistów ró¿nych dziedzin, pracuj¹cych na ró¿nych uczelniach i przebywaj¹cych
w ró¿nych miejscach (Wikle, 1998; Solem et al., 2006). Ponadto wspiera rozwój dodatkowych kompetencji, takich jak umiejetnoæ i nawyk samokszta³cenia, umiejêtnoæ korzystania z technologii informatycznych, radzenia sobie z du¿¹ iloci¹ informacji, umiejetnoci
komunikacyjne i pracy indywidualnej, istotne w spo³eczeñstwie informacyjnym.
W ka¿dym bad razie, trudno wyobraziæ sobie sensowne wprowadzanie studiów geoinformatycznych bez wspó³pracy interdyscyplinarnej, skoro sama geoinformatyka jest wynikiem z³o¿onych interakcji pomiêdzy wieloma rozmaitymi dyscyplinami naukowymi. Wspó³praca taka mo¿e przynieæ korzyci wszystkim zainteresowanym, tym niemniej kurcz¹cy siê
rynek edukacyjny niew¹tpliwie sprzyja nie wspó³pracy, a raczej konkurencji. Przysz³oæ
poka¿e wiêc, czy wspó³praca taka zostanie podjêta.
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Abstract
The problem of professional skills of the graduates of studies in geoinformatics is extremely important
in the light of the goals and needs of the INSPIRE directive. In this paper, the authors have attempted
to answer several related questions, based on the experience of the IG&SM of the Jagiellonian University from the international UNIGIS studies, educational projects (Tempus), as well as from regular
geography studies.
It was claimed that study programmes in the field of geoinformatics could be streamlined in such a way
as to lead towards various competence profiles of the graduates. Exemplary profiles could be users
and makers of geographic information. The first group should be able to combine social or environmental knowledge with the knowledge in the field of geoinformatics and related technical skills. The
makers should focus in their education on various technological aspects of geoinformatics. It seems
that this distinction reflects  to some extent  two basic models of higher education in Poland. In
addition, to build rational models of curricula within geoinformatics, co-operation of representatives
of all fields of science concerned is required. Only this way barriers related to multi-faceted, dynamic
nature of geoinformatics can be overcome.
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