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Wstêp
Zwiêkszaj¹ca siê w Polsce liczba wdra¿anych projektów z dziedziny geoinformatyki,
zwi¹zana jest g³ównie z budow¹ i wdra¿aniem aplikacyjnych systemów SIP/GIS, na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Systemy te pod wzglêdem celu i zakresu ukierunkowane s¹ g³ównie na infrastrukturê informacji przestrzennej (IIP) oraz na systemy geoinformacyjne zwi¹zane z IIP. Czynnikiem sprzyjaj¹cym wzrostowi popularnoci systemów
SIP/GIS s¹ nowe mo¿liwoci pozyskiwania funduszy ze rodków krajowych i unijnych,
najczêciej maj¹ce na celu rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego, ochronê i zarz¹dzanie w
zakresie rodowiska naturalnego, bezpieczeñstwo i us³ugi publiczne.
Budowa i wdra¿anie systemów geoinformacyjnych oraz zarz¹dzanie nimi wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejêtnoci i dowiadczenia. Do róde³ wystêpuj¹cych trudnoci zaliczyæ nale¿y:
m wysoki poziom technologiczny (integracja najnowszych technologii informatycznych,
telekomunikacyjnych oraz nowoczesnych metod pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych),
m interdyscyplinarnoæ i wielopodmiotowoæ,
m brak krajowych dowiadczeñ w organizacji i zarz¹dzaniu,
m nisk¹ popularnoæ i brak wiedzy na temat mo¿liwoci tych systemów.
Problematykê kszta³cenia w zakresie geoinformatyki nale¿y uznaæ za element kluczowy
w rozwoju i popularyzacji tych systemów (Gadzicki, 2004; Ney, 2007). Dotyczy to wszystkich form kszta³cenia, od kursów specjalistycznych, szkoleñ i warsztatów, do studiów stacjonarnych (zaocznych) oraz studiów podyplomowych. G³ówn¹ rolê w zakresie kszta³cenia
stacjonarnego, zaocznego i ustawicznego musz¹ spe³niaæ uczelnie.
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Analiza istniej¹cych modeli kszta³cenia geoinformatycznego wskazuje wyranie na istnienie dwóch profili kszta³cenia. Pierwszy dotyczy nauki o geoinformacji (GISci  GI Science), natomiast drugi zastosowañ geoinformacji (GISys  GI Systems), (Bednarz, 2004;
Blachowski, Woniak, 2007; Grunwald, Ramasundaram, 2007; Wikle, Finchum, 2003). Programy GISci realizowane s¹ najczêciej na kierunkach geoinformacyjnych czy geomatycznych, natomiast GISys, na kierunkach: budownictwo, geografia, gospodarka przestrzenna,
górnictwo i geologia, rolnictwo, ochrona rodowiska, itp. Treci programów GISci zawieraj¹ w szczególnoci: metody i techniki pozyskiwania danych przestrzennych, zagadnienia
ich jakoci i wiarygodnoci, problemy generalizacji, wielodostêpu i zarz¹dzania danymi z
ró¿nych róde³ (w ró¿nych formatach i strukturach), budowê i zarz¹dzanie infrastruktur¹
informacji przestrzennej i podobne. Programy GISys uwzglêdniaj¹ m.in.: podstawy IT/GIS,
systemy analiz przestrzennych (w tym Data Mining, OLAP), modelowania danych, geostatystyki, podstawy baz danych i in¿ynierii internetowej oraz budowê projektów GIS. W profilach obydwu programów kszta³cenia znajduj¹ siê treci: zarz¹dzania projektami SIP/GIS,
serwisy internetowe, standardy wymiany danych i WebGIS. Obydwa profile kszta³cenia
mog¹ wystêpowaæ jednoczenie na jednej uczelni z wieloma kierunkami, przy czym program
GISci wystêpuje na studiach II stopnia jako kontynuacja programu GISys na I stopniu kszta³cenia (Blachowski, Woniak, 2007).
Szczegó³owe analizy struktur i form kszta³cenia geoinformatycznego powinny uwzglêdniaæ bie¿¹ce i planowane potrzeby rynku, mo¿liwoci zatrudnienia absolwentów, uwarunkowania kadrowe, techniczne i ekonomiczne, uwarunkowania regionalne, jak równie¿ strategie
rozwoju uczelni i kierunku. Dotyczy to nie tylko kszta³cenia stacjonarnego i zaocznego, ale
równie¿ kszta³cenia ustawicznego, dedykowanego absolwentom szkó³ rednich i wy¿szych
z lat minionych. Wed³ug raportu OECD  Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
(Organisation for Economic Co-operation and Development), tylko co ósmy polski pracownik dokszta³ca siê, podczas gdy w Danii czy USA w szkoleniu ustawicznym uczestniczy co
drugi (http://www.oecd.org/topicstatsportal/).

Struktura programów i formy kszta³cenia
Przedmiotem analizy istniej¹cego modelu kszta³cenia s¹ programy oraz zasady organizacji
studiów stacjonarnych oraz podyplomowych z zakresu geoinformatyki na Politechnice Wroc³awskiej.
Specjalnoæ geoinformatyka zosta³a uruchomiona na Wydziale Geoin¿ynierii, Górnictwa
i Geologii (WGGG) Politechniki Wroc³awskiej w 2001 roku w systemie jednolitych studiów
magisterskich. Wydzia³ jako pierwszy w tej czêci kraju zaoferowa³ mo¿liwoæ kompleksowego kszta³cenia studentów w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). W 2007
roku zosta³y uruchomione stacjonarne studia II stopnia w specjalnoci geoinformatyka. Kszta³cenie ustawiczne realizowane jest równie¿ od 2001 roku w formie studiów podyplomowych
Systemy Informacji Geograficznej i obecnie trwa 9. edycja, prowadzona przez WGGG oraz
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Politechniki Wroc³awskiej. Struktura programów, obsada kadrowa i zasady organizacyjne studium realizowane s¹ wed³ug autorskich programów
wynikaj¹cych z aktualnych i spodziewanych potrzeb rynku.
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Studia stacjonarne
Program nauczania na studiach stacjonarnych dostosowany jest do wymogów kszta³cenia na kierunku górnictwo i geologia. Okres 8 lat prowadzenia specjalnoci pozwoli³ na
zebranie dowiadczeñ, które pos³u¿y³y m.in. do dopracowania struktury kursów i treci
nauczania w trakcie ostatniej modyfikacji zwi¹zanej z wprowadzeniem III-stopniowego programu nauczania. Rok akademicki 2009/2010 jest ostatnim, na którym oferowane s¹ jednolite studia magisterskie, od semestru letniego 2009/2010 mo¿liwa bêdzie kontynuacja nauki
na specjalnoci geoinformatyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Wczeniejsze
zmiany w strukturze stacjonarnych studiów magisterskich zosta³y przedstawione w (Blachowski, Woniak, 2007).
Realizowane przedmioty GISys mo¿na podzieliæ, modyfikuj¹c podzia³ zaproponowany
przez Widackiego (2004), na nastêpuj¹ce grupy: systemy informacji geograficznej (na poziomie podstawowym i zaawansowanym), zastosowania GIS, przedmioty uzupe³niaj¹ce i zwi¹zane z GIS (w tym zarz¹dzanie projektami), pozyskiwanie danych przestrzennych (m.in.
fotogrametria i teledetekcja, techniki satelitarne, kartografia), technologie internetowe i
zarz¹dzanie bazami danych.
Struktury programów specjalnoci geoinformatyka na jednolitych studiach magisterskich
oraz studiach stacjonarnych II stopnia przedstawiono odpowiednio w tabelach 1 i 2. Nowy
program kursów, opracowany dla studiów stacjonarnych II stopnia, obejmuje przedmioty:
Systemy analiz przestrzennych w GIS na semestrze I oraz ich kontynuacjê Budowa projektów
GIS na semestrze II, który oparty jest na dawnym kursie Zastosowania GIS. Treci przedmiotu Systemy analiz przestrzennych w GIS zosta³y tak¿e nieznacznie zmodyfikowane.
Ogó³em na nauczanie systemów informacji geograficznej przeznaczone jest 60 godzin
wyk³adów i 75 godzin zajêæ laboratoryjnych. Liczba ta nie uleg³a zmianie. Przedmiot Podstawy GIS w wymiarze 15 godzin wyk³adów i 15 godzin laboratorium bêdzie realizowany w
grupie kursów Miernictwo górnicze. Program kursu obejmuje wprowadzenie do zagadnieñ
SIP/GIS oraz nabycie umiejêtnoci korzystania z podstawowych narzêdzi i funkcji oprogramowania GIS. Treæ wyk³adów zawiera m.in. wprowadzenie do koncepcji i modeli danych
przestrzennych, pozyskiwania i róde³ danych przestrzennych oraz podstaw analiz przestrzennych. W trakcie zajêæ laboratoryjnych uczestnicy zapoznaj¹ siê z narzêdziami i funkcjami oprogramowania GIS. Æwiczenia obejmuj¹ prace z danymi wektorowymi i atrybutowymi (podstawy tworzenia i edycji danych) oraz danymi rastrowymi. Zadania dotycz¹ tak¿e
zapytañ przestrzennych, podstaw symbolizacji danych oraz redagowania map. Przedmiot,
realizowany na V semestrze studiów stacjonarnych I stopnia, adresowany jest do wszystkich specjalnoci prowadzonych na kierunku górnictwo i geologia.
W trakcie wyk³adu z przedmiotu Systemy analiz przestrzennych w GIS przedstawiane s¹
zagadnienia: geograficznych baz danych (geobaz), typów, rodzajów i modeli danych przestrzennych oraz funkcji analitycznych GIS, procedur przetwarzania danych przestrzennych
i modelowania operacji geoprzetwarzania. Prezentowane s¹ tak¿e aktualne przyk³ady (case
studies) wykorzystania GIS w górnictwie, geologii, ochronie rodowiska i innych dziedzinach, w Polsce i na wiecie. W ramach pracy w³asnej studenci przygotowuj¹ indywidualne
prace semestralne, w których analizuj¹ i interpretuj¹ wybrane zjawisko wykorzystuj¹c dane
pozyskane z internetowych portali mapowych. Podczas zajêæ laboratoryjnych realizowane
s¹ indywidualne æwiczenia obejmuj¹ce: zaawansowan¹ edycji danych, pracê z danymi statystycznymi i ich analizy przestrzenne, okrelenie optymalnej lokalizacji inwestycji z u¿yciem
narzêdzi i funkcji GIS na podstawie zadanych kryteriów jak równie¿ analizy rastrowe z
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Tabela 1. Struktura kursów z zakresu GISys specjalnoci geoinformatyka
na jednolitych studiach magisterskich (na podst. Uchwa³a Rady Wydzia³u z 27.06.2007)
Godz.

Semestr II, III

1

Geodezja in¿ynierska
(3)

2
3

Semestr VII
Podstawy GIS (2)

Systemy analiz przestrzennych

Semestr IX
Zastosowania GIS (5)

w GIS (3)
Miernictwo górnicze (2)

4
5

Semestr VIII

Bazy danych (3)
Podstawy GPS (2)

Geostatystyka (2)

Internetowe bazy danych (4)

6
7

Techniki satelitarne w górni-

8

ctwie i nawigacji (3)

GIS mobilny (4)

9
10

Modelowanie obiektów

11

przestrzennych (3)

12

Fotogrametria i teledetekcja

13

(4)

14

Modelowanie obiektów
przestrzennych (3)

Modelowanie procesów

15

K artografia i systemy map

16

numerycznych (5)

17

produkcyjnych (3)

Monitorowanie zmian
górotworu (5)

18
19

Grafika komputerowa (3)

20
21

Przedmioty wybieralne (3)

22

Systemy informacyjne

23

w ochronie rodowiska (3)

24

Praca dyplomowa (3)

25

Przedmioty wybieralne (2)

26
Wyk³ad
Laboratorium, æwiczenia projekt lub seminarium
(3)

Punkty ECTS

wykorzystaniem funkcji algebry mapy i narzêdzi przetwarzania oraz interpolacji rastrów.
Du¿y nacisk k³adziony jest na interpretacjê analizowanych zjawisk i cech na podstawie przeprowadzonych analiz. Wyniki prac prezentowane s¹ w formie map, raportów, statystyk
zamieszczanych w sprawozdaniach. Przyk³adowe rezultaty æwiczeñ przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
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Tabela 2. Struktura kursów z zakresu GISys na specjalnoci geoinformatyka na studiach stacjonarnych
I i II stopnia (na podst. PWr. Informator ETCS, 2007)
I s topnia
Godz.
1

II s topnia

Semestr V

Semestr I

Podstawy GIS*

Systemy analiz przestrzennych w GIS (4)

2

Podstawy GIS*

3

Podstawy GPS*

4

Geodezja In¿ynierska*

Budowa projektów GIS (5)

Semestr III
Geologia dynamiczna w rodowisku GIS (3)
Zarz¹dzanie informacj¹

Bazy danych (4)

przestrzenn¹ (3)
Internetowe bazy danych,
komunikacja internetowa (5)

5
6

Semestr II

(Razem 5)

Zarz¹dzanie projektami
in¿ynierskimi(3)

Geostatystyka (4)

7
8

Zarz¹dzanie finansami (3)
Fotogrametria z teledetekcj¹ (3)

9
Systemy odniesieñ przestrzen-

10
11

nych (3)

Modelowanie obiektów

12

Grafika komputerowa
i kartografia numeryczna

przestrzennych (4)

(5)

Monitorowanie zmian górotworu i ochrona powierzchni (6)

13
14
15

Techniki satelitarne
w geologii, górnictwie

16
17
18

i nawigacji (5)

19

Zarz¹dzanie rodowiskiem
(3)

Przedmiot wybieralny (2)

Sem. dyplomowe (2)

Rewitalizacja terenów

Praca dyplomowa (10)

poprzemys³owych (5)

20
21
22

Przedmiot wybieralny (2)

23
24

Sem. dyplomowe (1)
*w grupie kursów Miernictwo górnicze
Wyk³ad
Laboratorium, æwiczenia projekt lub seminarium
(3)

Punkty ECTS

W drugim semestrze wyk³adane treci GIS rozszerzane s¹ o zagadnienia infrastruktury
informacji przestrzennej, przygotowywania, wdra¿ania i zarz¹dzania projektami geoinformacyjnymi oraz funkcjonowania systemów geoinformacyjnych w przedsiêbiorstwach i instytucjach. Zajêcia praktyczne obejmuj¹ przygotowanie projektu zagospodarowania terenu górniczego dawnej kopalni odkrywkowej oraz modelowanie obiektów i powierzchni trójwymia-
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rowych, przygotowywanie wizualizacji i animacji trójwymiarowych jak równie¿ podstawy
analiz sieciowych. W ramach przedmiotu studenci przygotowuj¹ tak¿e prace semestralne
dotycz¹ce wybranego zastosowania GIS. W odniesieniu do programu nauczania na jednolitych studiach magisterskich treci przedmiotu Systemy analiz przestrzennych zosta³y rozwiniête o analizy rastrowe natomiast Budowa projektów GIS w stosunku do Zastosowania GIS
obejmuje obecnie zagadnienia modelowania przestrzennego (3D) obiektów i powierzchni.
Inne treci, wykraczaj¹ce poza ramy przedmiotów GIS a wykorzystywane w trakcie ich
realizacji, omawiane s¹ podczas zajêæ z przedmiotów pokrewnych i uzupe³niaj¹cych, m.in.:
Baz danych, Fotogrametrii i teledetekcji, Systemów odniesieñ przestrzennych czy Kartografii i systemów map numerycznych.

Studia podyplomowe
Prowadzone na WGGG wspólnie z CKU Politechniki Wroc³awskiej studia podyplomowe
Systemy informacji geograficznej stanowi¹ wa¿ny element kszta³cenia ustawicznego o zasiêgu
regionalnym, a nawet ponadregionalnym z zakresu GIS. Podobnie jak w innych uczelniach
krajowych zdecydowanie ³atwiej realizowaæ autorskie programy przy szerokiej wspó³pracy
miêdzywydzia³owej, miêdzyuczelnianej i du¿ym udziale specjalistów z firm komercyjnych.
Podstawowa baza sprzêtowa i laboratoryjna jest taka sama jak na studiach stacjonarnych
i zaocznych, natomiast kadrê dydaktyczn¹ stanowi¹ specjalici IT/ICT/GIS z wielu uczelni
krajowych, firm, instytucji oraz administracji publicznej. Przedstawione grupy kursów w
formie modu³ów tematycznych (tab. 3) ilustruj¹ specyfikê studium, ukierunkowan¹ na aktualne potrzeby przemys³u, administracji i instytucji. W mniejszym stopniu odpowiadaj¹ potrzebom s³u¿b i administracji geodezyjnej i klasycznym firmom geodezyjnym. Od poprzedniej edycji studium, w programie znajduj¹ siê zajêcia laboratoryjne i warsztatowe z zarz¹dzania projektami SIP/GIS i serwisy internetowe, które ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem wród
uczestników studium. Szczegó³owa struktura programu studium oraz opis wszystkich kurTabela 3. G³ówne modu³y programu studium GIS
Lp.

N azwa modu³u

Wyk³ad

Laboratoria

1.

Podstawy systemów informacyjnych i geoinformacyjnych

6

-

2.

Systemy map numerycznych, numeryczne modele terenu, infrastruktura danych
przestrzennych

8

18

3.

Fotogrametria cyfrowa, teledetekcja, skaning laserowy, GPS

8

6

4.

K artografia cyfrowa, modelowanie matematyczne, transformacje

6

6

5.

Relacyjne bazy danych: O racle, MySQ L

6

12

6.

Serwisy internetowe, XML, WebGIS

6

18

7.

Budowa projektów GIS w rodowisku ArcGIS, Geographics i GeoMedia

-

30

8.

Zarz¹dzanie projektami GIS, analiza ekonomiczna inwestycji SIP/GIS

6

10

9.

Zastosowania GIS

3

18

10.

Seminarium dyplomowe

-

9

49

127

Suma godzin w dwóch semestrach

KSZTA£CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII

81

sów, w kontekcie podobnych w kraju i za granic¹, przedstawiono w opracowaniu (Blachowski, Woniak, 2007). Obecnie do dobrych praktyk mo¿na zaliczyæ pisanie pracy dyplomowej (jako pracy koñcowej) przez uczestników oraz jej publiczn¹ prezentacj¹. Prace, których tematy przygotowywane s¹ wspólnie z uczestnikami studium, realizowane s¹ od pocz¹tku drugiego semestru studium, co daje mo¿liwoæ ci¹g³ych konsultacji z wieloma prowadz¹cymi w czasie drugiego semestru.
Dowiadczenia z dziewiêciu edycji studium GIS na Wydziale Geoin¿ynierii, Górnictwa i
Geologii Politechniki Wroc³awskiej, danych statystycznych w zakresie: wieku uczestników,
miejsca zatrudnienia, ród³a finansowania, rodzaju ukoñczonej uczelni oraz miejsca zamieszkania pozwalaj¹ na przedstawienie wielu analiz przydatnych w budowie strategii kszta³cenia
ustawicznego w zakresie SIT/SIP/GIS. Analizy, g³ównie statystyczne, mog¹ pos³u¿yæ do
wiêkszej integracji z administracj¹ publiczn¹ do opracowañ formalno-prawnych sprzyjaj¹cych kszta³ceniu ustawicznemu. Dotyczy to nie tylko studiów podyplomowych, ale równie¿
kursów specjalistycznych, warsztatów, seminariów.

Ocena stanu kszta³cenia, szanse rozwoju
Analizê aktualnego stanu kszta³cenia geoinformacyjnego na Politechnice Wroc³awskiej
wykonano w kontekcie obecnych i spodziewanych potrzeb, profilu i specyfiki kierunku
górnictwo i geologia, jak równie¿ uwarunkowañ kadrowych, technicznych, organizacyjnych i prawnych.

Studia stacjonarne
Treæ kursów z zakresu systemów informacji geograficznej ukierunkowana jest na nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejêtnoci wykorzystywania narzêdzi geoinformacyjnych przede wszystkim w przemyle górniczym, zarz¹dzaniu zasobami Ziemi, ochron¹
rodowiska naturalnego. Podczas studiów wykorzystywane s¹ w realizacji innych przedmiotów takich jak: Systemy informacyjne w ochronie rodowiska, Rewitalizacja terenów poprzemys³owych, Geologia dynamiczna w rodowisku GIS, Zarz¹dzanie informacj¹ przestrzenn¹.
Istotne w kompleksowym kszta³ceniu w zakresie geoinformacji jest wzbudzanie aktywnoci
studentów przez prace w grupach, prace w³asne i szczególnie popularn¹ ofertê przedmiotów
wybieralnych (np. GIS mobilny, GIS w górnictwie, czy Mapy w górnictwie). Treci pierwszego z nich zawieraj¹ zagadnienia pozyskiwania i aktualizacji geodanych z zastosowaniem
technologii: pozycjonowania satelitarnego, ³¹cznoci bezprzewodowej, komputerów przenonych i mobilnych systemów geoinformacyjnych. Kurs GIS w górnictwie ukierunkowany
jest na omówienie zastosowañ GIS w poszczególnych etapach dzia³alnoci górniczej, pocz¹wszy od rozpoznania z³o¿a a¿ do rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych. W trakcie semestru studenci przygotowuj¹ i prezentuj¹ prace omawiaj¹ce wybrane
przyk³ady zastosowañ. Analiza rynku pracy oraz programów nauczania na uczelniach zagranicznych, posiadaj¹cych d³u¿sze i szersze dowiadczenia kszta³cenia w zakresie GISys, wskazuje na potrzebê rozszerzenia programu nauczania o zagadnienia WebGIS, podstaw programowania (C++, MySQL z HTML PHP) oraz serwisy internetowe (LAMP, WAMP) i XML.
Równie¿ studenci s¹ zainteresowani tymi zajêciami.
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Studia na kierunku górnictwo i geologia maj¹ zapewniæ wykszta³cenie specjalistów, którzy w oparciu o wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoci praktyczne powinni byæ przygotowani do
pracy in¿ynierskiej i naukowej nie tylko w górnictwie i geologii (np. geologii z³o¿owej i
in¿ynierskiej, górnictwie, zarz¹dzaniu zasobami naturalnymi), ale w wielu innych obszarach
pokrewnych (np. ochronie rodowiska). Analiza struktury zatrudnienia absolwentów specjalnoci geoinformatyka, przedstawiona poni¿ej, rozszerza te mo¿liwoci o rynek administracji publicznej oraz specjalistyczne firmy geoinformacyjne.
Analizê zatrudnienia absolwentów specjalnoci przeprowadzono na podstawie badañ ankietowych wród absolwentów dwóch roczników (2006 i 2008) oraz bezporednich i porednich kontaktów. Wród absolwentów z roku 2006 uzyskano informacje o 20 (80%)
osobach, za wród rocznika 2008 o 12 (60%). Na wykresach (rys. 3) przedstawiono wyniki tej analizy obejmuj¹ce nastêpuj¹ce kategorie: zatrudnienie w firmie geoinformacyjnej lub
specjalista GIS, zatrudnienie w górnictwie lub firmie wiadcz¹cej us³ugi dla górnictwa, kontynuacja nauki na studiach doktoranckich, inne zatrudnienie i brak danych. Zebrane dane nie
daj¹ oczywicie pe³nego obrazu jednak mo¿na za³o¿yæ, ¿e oko³o 2/5 absolwentów specjalnoci (odpowiednio 36 i 40%) znajduje zatrudnienie w firmach geoinformacyjnych lub jako
specjalici GIS (g³ównie w przedsiêbiorstwach geologicznych i administracji publicznej), a
oko³o 10% (8 i 10%) pracuje w bran¿y górniczej. W przypadku rocznika 2006 24% absolwentów nie znalaz³o lub nie podjê³o pracy w zawodzie. Dla rocznika 2008 udzia³ ten jest
mniejszy (10%), jednak mo¿e to byæ zwi¹zane z wiêkszym odsetkiem osób, o których nie
uzyskano informacji o zatrudnieniu. Porównuj¹c dane o absolwentach roku 2006 z rezultatami ankiety z roku 2007 (Blachowski, Woniak, 2007) nie daje siê zauwa¿yæ istotnych zmian.
Analiza miejsc zatrudnienia absolwentów oraz prawdopodobieñstwo pojawienia siê kandydatów z ukoñczonymi studiami stacjonarnymi I stopnia na kierunku in¿ynieria rodowiska
i ochrona rodowiska i innych zwi¹zanych z naukami o ziemi wskazuje, ¿e dwa ostatnie
zagadnienia mog¹ byæ potraktowane szerzej w treciach nauczania przedmiotów. W dobie
powszechnego pos³ugiwania siê narzêdziami informatycznymi istotne jest tak¿e przedstaa  2006

b  2008

Rys. 3. Struktura zatrudnienia absolwentów z roku: a  2006, b  2008
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wienie propozycji kursów uzupe³niaj¹cych z zakresu geoinformatyki dla innych specjalnoci
na WGGG, jak równie¿ na wydzia³ach pokrewnych.
Obsada kadrowa Zak³adu Geodezji i Geoinformatyki, który realizuje nauczanie na specjalnoci obejmuje dziewiêcioro wyk³adowców, w tym troje profesorów, piêcioro doktorów i
dwóch starszych wyk³adowców. W prowadzeniu zajêæ laboratoryjnych uczestnicz¹ tak¿e
doktoranci (4 osoby). W nauczaniu przedmiotów GIS najszerzej wykorzystywane jest oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI. Od roku akademickiego 2008/2009 laboratorium wyposa¿one jest w program ArcInfo w wersji 9.3. Rozszerzenie 25 stanowiskowej licencji edukacyjnej z wersji ArcView na ArcInfo znacznie zwiêkszy³o mo¿liwoci kszta³cenia w zakresie
GIS. W ramach innych kursów wykorzystywane s¹ tak¿e programy Bentley Microstation,
TNT MIPS Microsystems, Datamine oraz narzêdzia do opracowywana pomiarów satelitarnych GPS w tym programy ArcPad ESRI i TopPad Topcon. W trakcie æwiczeñ laboratoryjnych korzysta siê tak¿e z aplikacji licencjonowanych do darmowego u¿ytkowania oraz polskich i zagranicznych zasobów GIS publikowanych w Internecie. Laboratorium komputerowe wyposa¿one jest w blisko 30 zdalnych terminali po³¹czonych z dwoma serwerami aplikacji. Ponadto w ramach zajêæ wykorzystywane s¹ nowoczesne urz¹dzenia GPS-GIS Topcon
GMS-2 oraz Trimble GeoExplorer XM, stacje totalne Leica TCA1100 i Topcon GPT-3103N
oraz skaner i ploter wielkoformatowy.
Struktura kadry dydaktycznej, wraz z jej mo¿liwociami rozwoju, aktualne i planowane
wyposa¿enie laboratoriów w nowoczesny sprzêt i oprogramowanie na WGGG, stanowi
bardzo dobr¹ bazê kszta³cenia geoinformacyjnego w dowolnej formie i zakresie. Równie¿
jako siln¹ stronê ca³ego procesu edukacyjnego nale¿y uznaæ bardzo dobre przygotowanie i
szybki rozwój m³odej kadry dydaktycznej (aktywny udzia³ w konferencjach, sta¿ach zagranicznych, stypendiach i grantach). Do s³abych stron mo¿na zaliczyæ niskie motywacje w
doskonaleniu metod, treci i form prowadzenia zajêæ wynikaj¹ce z, ujmuj¹c to bardzo ogólnie, obowi¹zuj¹cych aktualnie uwarunkowañ formalnoprawnych. W szczególnoci dotyczy
to ograniczonych mo¿liwoci i motywacji do zatrudniania pracowników dydaktycznych spoza
wydzia³u, jak równie¿ praktycznie znikomy udzia³ w budowie programów przez pracowników nie bêd¹cych samodzielnymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

Studia podyplomowe
Zajêcia na studium podyplomowym Systemy informacji geograficznej, obejmuj¹ce szerszy ni¿ na studiach stacjonarnych zakres zagadnieñ SIP/GIS, prowadzone s¹ w zale¿noci
od potrzeb przez specjalistów z kilku wydzia³ów Politechniki Wroc³awskiej, uczelni krajowych i zagranicznych, a tak¿e administracji i przemys³u. Istniej¹ce zasady, zaplecze laboratoryjne i kadrowe, struktury organizacyjne studiów podyplomowych na Politechnice Wroc³awskiej (w tym studium GIS) pozwalaj¹ realizowaæ autorskie programy na poziomie zadowalaj¹cym.
Nadal najwiêksze zainteresowanie kszta³ceniem ustawicznym wykazuj¹ osoby w wieku
2530 lat. Wzrasta równie¿ procentowo liczba uczestników studium, absolwentów kierunków uniwersyteckich, którzy bezporednio po studiach II stopnia, a nawet w ich trakcie,
staraj¹ siê podnieæ swoje kwalifikacje w celu rozszerzenia swojej oferty na rynku pracy. W
tej grupie znajduje siê najwiêksza liczba uczestników finansuj¹cych koszty uczestnictwa we
w³asnym zakresie. Ma³e zainteresowanie studium obserwuje siê w grupie wieku 3540 lat, w
szczególnoci zatrudnionych w administracji publicznej.
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Wzrost popularnoci i lepsze efekty kszta³cenia ustawicznego mo¿na osi¹gn¹æ przez zdecydowanie wiêksz¹ integracjê orodków akademickich oraz wspó³pracê z administracj¹ publiczn¹ i firmami prywatnymi. Du¿¹ szans¹ w tym zakresie s¹ mo¿liwoci dofinansowania
kszta³cenia ze rodków Unii Europejskiej.

Wnioski
Struktura kadry dydaktycznej, wraz z jej mo¿liwociami rozwoju, aktualne i planowane
wyposa¿enie laboratoriów w nowoczesny sprzêt i oprogramowanie na WGGG, stanowi
bardzo dobr¹ bazê kszta³cenia geoinformacyjnego w dowolnej formie i zakresie. Dotyczy to
w szczególnoci przygotowania i szybkiego rozwoju m³odej kadry naukowo-dydaktycznej,
g³ównie poprzez aktywny udzia³ w konferencjach, sta¿ach zagranicznych, stypendiach i
grantach.
Struktura programu nauczania stacjonarnych studiów II stopnia na specjalnoci geoinformatyka okrelona jest przede wszystkim uwarunkowaniami formalnymi kszta³cenia na
kierunku górnictwo i geologia oraz ograniczeniami funkcjonowania Wydzia³u. Znacznie ³atwiej
realizowaæ autorskie programy na studiach podyplomowych, przy szerokiej wspó³pracy z
krajowymi orodkami naukowo-dydaktycznymi, administracj¹ i specjalistami z firm geoinformacyjnych.
Programy nauczania geoinformacyjnego dla obu form kszta³cenia powinny zawieraæ treci odpowiadaj¹ce bie¿¹cym i przysz³ym potrzebom rynku SIP/GIS, jak równie¿ powinny
uwzglêdniaæ potrzeby i szanse ³atwiejszego podejmowania pracy przez absolwentów w wielu sektorach gospodarki i instytucjach. Mo¿na to uzyskaæ przez wprowadzanie nowych
kursów, takich jak: WebGIS, podstaw programowania (C++, MySQL z HTML PHP), serwisy internetowe (LAMP, WAMP) i XML oraz zarz¹dzanie projektami geoinformacyjnymi.
Niezbêdne jest szukanie motywacji w doskonaleniu metod, treci i form prowadzenia
zajêæ przez oddzia³ywania w strukturach rz¹dowych, w celu doskonalenia obowi¹zuj¹cych
uwarunkowañ formalnoprawnych. W szczególnoci dotyczy to ograniczonych mo¿liwoci
i motywacji do zatrudniania pracowników dydaktycznych z innych wydzia³ów czy uczelni,
jak równie¿ praktycznie znikomy udzia³ w budowie programów i ich treci przez m³odsz¹
kadrê naukowo-dydaktyczn¹.
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Abstract
Development, implementation and management of geoinformation programs or projects are difficult
subjects characterised by high level of technical sophistication, interdisciplinarity and multi-subjectivity.
With increasing chances of their development a number of threats in the implementation phase have to
be taken into account, mainly lack of national experience (good examples) in organising and managing
geoinformation projects and low popularity and limited knowledge of their functionality. Within this
context, the issues of geoinformation education should be recognized as a fundamental factor in
development and popularisation of this knowledge. Education in geoinformation, in all of its forms,
from full-time studies to continuous learning should be an important (strategic) element of developing
information society, as well as popularisation of geoinformation systems for decision support and
automation of engineering design.
In the paper, analysis of the present full-time and continuous education models in geoinformatics on the
Faculty of Geoengineering, Mining and Geology at the Wroc³aw University of Technology is presented.
Current and planned market demand, employment opportunities for graduates, human resources,
technical and economical factors, regional determinants as well as strategies of development the
University in general and Mining and Geology in particular are included in the analysis.
The course structure is presented in the form of course modules with examples of the structure of
classes and forms of conducting them; teaching effects are shown on the example of the Masters
programme (Geoinformatics specialisation). In the program structure, the newest modules connected
with geoinformation project management (including financial analysis of SIP/GIS investments) and
Internet engineering have been included. Attention is drawn to different conditions and forms of
program realisation in postgraduate studies, mainly to learning modules and extensive statistics on
their influence on the environment.
Based on 8 years of experiences in full-time and postgraduate education, and particularly on statistical
data, comments and conclusions have been formulated on education strategies and programs, including courses, forms of teaching, problems and threats.
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Rys. 1. Przyk³ad za³¹cznika pracy studenckiej w ramach æwiczeñ z przedmiotu
Systemy analiz przestrzennych w GIS

KSZTA£CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII

Rys. 2. Przyk³ad za³¹cznika pracy studenckiej w ramach æwiczeñ z przedmiotu Zastosowania GIS
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