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Wstêp
Artyku³ omawia obecny stan kszta³cenia w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. Geoinformatyka rozumiana jest jako dziedzina wiedzy obejmuj¹ca technologiczne i teoretyczne zagadnienia pozyskiwania i przetwarzania danych geograficznych, przekazu informacji, a tak¿e zastosowania w ró¿norakich sferach dzia³alnoci cz³owieka. W tym sensie równowa¿nikiem pojêcia geoinformatyka mo¿e byæ termin teoria i technologia informacji geograficznej.
Kszta³cenie w zakresie geografii w Polsce prowadzone jest obecnie na 14 uczelniach
(za³¹cznik 1). Szczegó³owo przeanalizowano i omówiono kszta³cenie na trzech uczelniach,
reprezentowanych przez autorów niniejszego opracowania na: Uniwersytecie Jagielloñskim
(UJ), Uniwersytecie Warszawskim (UW) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Kszta³cenie w zakresie geoinformatyki prowadzone na kierunku geografia na
innych uczelniach omówiono w skrócie na podstawie analizy róde³ internetowych (oficjalne
strony wydzia³ów lub instytutów prowadz¹cych kierunek geografia, za³¹cznik 2).
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W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat obserwuje siê znaczne rozszerzenie zakresu zastosowañ technologii geoinformacyjnych (informacji geograficznej), pocz¹tkowo postrzeganych
raczej jako oprogramowanie specjalistyczne (GIS). Oferowane mo¿liwoci zosta³y szybko
dostrze¿one w wielu dziedzinach nauki, a przede wszystkim w sferze praktycznej. Dodatkowym bodcem rozwoju by³y niezale¿nie rozwijane technologie satelitarne i teleinformatyczne
 sieci bezprzewodowe i kablowe internetu, telefonia komórkowa, nawigacja satelitarna,
które od pewnego momentu sta³y siê nieodzownym komponentem technologii geoinformacyjnych. Integracja ró¿nych technologii zaowocowa³a obserwowan¹ wspó³czenie faz¹ rozwoju, bêd¹c¹ wynikiem popytu generowanego przez gospodarkê oraz indywidualne potrzeby ludzi (Zwoliñski, 2009). Wi¹¿e siê ona z szerokim upowszechnieniem technologii geoinformacyjnych, zarówno do indywidualnego, jak i korporacyjnego u¿ytku, w tym szeroko
rozumianych us³ugi lokalizacji (ang. location based services, LBS) i infrastruktur danych
przestrzennych wykorzystywanych przez organy administracji publicznej, instytucje naukowe oraz przedsiêbiorstwa ró¿nych bran¿.
Rozwój technologii informacji geograficznej skutkuje rosn¹cym zapotrzebowaniem na
specjalistów, którzy nie tylko opanowali obs³ugê oprogramowania, ale przede wszystkim
rozumiej¹ specyfikê przetwarzania danych przestrzennych. Na przyk³ad, spo¿ytkowanie efektów wdro¿enia dyrektywy INSPIRE wydaje siê byæ uwarunkowane wzrostem poda¿y specjalistów potrafi¹cych twórczo korzystaæ z obfitoci wytwarzanych w ró¿ny sposób danych geograficznych.

Analiza potrzeb kszta³cenia
oraz mo¿liwoci zatrudnienia absolwentów
Przegl¹daj¹c ró¿ne fora dyskusyjne w Internecie mo¿na natkn¹æ siê niekiedy na opinie
studentów dotycz¹ce kszta³cenia w zakresie geoinformatyki na studiach geograficznych.
Opinie te mog¹ byæ cennym ród³em pogl¹dów studenckich na efekty i poziom kszta³cenia
geoinformacyjnego. Powo³anie siê na pogl¹dy studentów wydaje siê istotne tak¿e dlatego, ¿e
to w³anie ci m³odzi ludzie, wi¹¿¹c swoj¹ przysz³¹ karierê zawodow¹ z geoinformacj¹ zazwyczaj maj¹ ju¿ pewne rozeznanie co do rynku pracy. Zebrane wypowiedzi nie pozwalaj¹
wprawdzie na zrekonstruowanie kompletnego obrazu kszta³cenia w zakresie omawianej specjalnoci, ale pozwalaj¹ wyrobiæ sobie pewn¹ opiniê ich nastêpcom. Na przyk³ad, wyra¿ana
jest opinia, ¿e zwyk³a geografia to dla naukowców i nauczycieli. To zdanie mo¿e wiadczyæ
o tym, ¿e studenci doskonale zdaj¹ sobie sprawê, ¿e jednym z wa¿niejszych narzêdzi, które
mog¹ dawaæ im wzglêdn¹ przewagê na rynku pracy jest warsztat metodologiczny, a w tym
w³anie znajomoæ technologii informacji geograficznej. Nie doceniaj¹ natomiast faktu, ¿e
studia  z za³o¿enia  przygotowuj¹ ich do stawiania i rozwi¹zywania problemów. Geoinformatykê traktuj¹ przysz³ociowo, ale czêæ jest rozczarowana (za du¿o geografii, za ma³o
informatyki). Artyku³uj¹, ¿e rynek potrzebuje informatyków z pojêciem o GIS, a nie geografów z pojêciem o informatyce i ¿e musz¹ siê w tym zakresie sami edukowaæ (internetowe
forum dyskusyjne)1 .

1

http://www.odyssei.com/forum/index.php?showtopic=90302
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Odpowiedzi¹ na te zarzuty powinna byæ odpowiednia oferta kszta³cenia. Analizuj¹c potrzeby kszta³cenia w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia nale¿y podkreliæ, ¿e
zadaniem studiów I stopnia (licencjackich  zawodowych) powinno byæ w³anie wdro¿enie
warsztatu  standardowych narzêdzi technologii geoinformacyjnych w jak najszerszym zakresie, natomiast na studiach II stopnia (magisterskich) powinna byæ utrwalana i poszerzana
specjalizacja  zastosowañ tych¿e narzêdzi do rozwi¹zywania okrelonych specjalnoci¹
studiów geograficznych problemów lub te¿ pog³êbiania wiedzy i umiejêtnoci w zakresie
wybranego komponentu technologii geoinformacyjnej. Z ca³¹ stanowczoci¹ nale¿y podkreliæ, i¿ celem studiów uniwersyteckich nie mo¿e i nie powinno byæ certyfikowanie sprawnoci pos³ugiwania siê oprogramowaniem, ale przede wszystkim wiedza i umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów w oparciu o dane przestrzenne.
Potrzeby kszta³cenia w zakresie geoinformatyki wynikaj¹ tak¿e z coraz szerszego wdra¿ania rozwi¹zañ technologicznych prowadz¹cych do upowszechniania i udostêpniania danych geograficznych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e po¿¹dany model absolwenta jakichkolwiek studiów
geograficznych, k³ad¹cych nacisk na teoriê i technologiê informacji geograficznej wynikaæ
powinien z uwa¿nej lektury dyrektywy INSPIRE. Poniewa¿ rozwijanie infrastruktury danych geograficznych nie jest celem samym w sobie, ale ma s³u¿yæ szeroko rozumianemu,
racjonalnemu gospodarowaniu cz³owieka w przestrzeni i jego dzia³aniom na rzecz rodowiska, to w kszta³ceniu nale¿y uwzglêdniaæ popyt na ³¹czenie wiedzy przyrodniczej, spo³eczno-ekonomicznej z wszechstronnymi kompetencjami w zakresie technologii geoinformacyjnych (Kozak, 2008). Kompetencje te obejmuj¹ elementy niezbêdne do u¿ytkowania i zarz¹dzania informacj¹ geograficzn¹, jak równie¿ ca³y zakres zagadnieñ dotycz¹cych wizualizacji
i komunikowania informacji geograficznej, w ramach przygotowanych przez specjalistów
dyscyplin technicznych platform systemowo-sprzêtowych i oprogramowania.

Dzia³ania prowadzone lub proponowane
dla zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb
Potrzeby kszta³cenia w zakresie geoinformatyki dostrze¿ono w geografii w latach 90. XX
wieku, choæ kszta³cenie w tym zakresie w geografii wyrasta z bogatych tradycji kszta³cenia
kartograficznego (Widacki, 2004). Od 2007 roku, kszta³cenie w zakresie geoinformatyki na
kierunku geografia opiera siê na przyjêtych standardach programowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, 2007). Treci z geoinformatyki mieszcz¹ siê w zasadzie w
ramach trzech przedmiotów: jednego przedmiotu z grupy treci podstawowych (Systemy
Informacji Geograficznej) oraz dwóch przedmiotów z grupy treci kierunkowych (Teledetekcja oraz Kartografia). Wspomnieæ nale¿y tak¿e o co najmniej czterech przedmiotach o
istotnym nasyceniu treciami wa¿nymi z punktu widzenia geoinformatyki. S¹ to Technologie
informacyjne, Astronomiczne podstawy geografii, Metody analizy przestrzennej oraz Metodologia nauk geograficznych.
Niestety, w standardzie kszta³cenia w zakresie geografii geoinformatyka praktycznie nie
znajduje swojego wyrazu w charakterystyce sylwetki absolwenta studiów, zarówno I, jak i
II stopnia. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w momencie przyjmowania standardów pojêcie
geoinformatyka w zasadzie nie pojawia³o siê (poza UAM, gdzie wczeniej opracowano
program studiów o specjalnoci geoinformacja), brak jest wiêc jednego okrelenia na ca³oæ
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materia³u w tym zakresie  nie ma wiêc powi¹zania treci kartograficznych, teledetekcyjnych i GIS w jedn¹ ca³oæ.
Efektem przyjêcia takich podstaw programowych jest wypracowanie dwóch zasadniczo
ró¿nych podejæ do kszta³cenia geoinformatycznego na kierunku geografia na polskich uczelniach. Podejcia te przedstawiono poni¿ej.

Realizowany lub projektowany program kszta³cenia,
formy kszta³cenia i uwarunkowania organizacyjne
Nauczanie w zakresie geoinformatyki prowadzone jest najczêciej w postaci kombinacji wyk³adów i æwiczeñ praktycznych (w tym tak¿e terenowych); w przypadkach niektórych przedmiotów oferowane s¹ wy³¹cznie æwiczenia laboratoryjne. Na studiach II stopnia oferowane s¹ tak¿e zajêcia konwersatoryjne. Coraz czêciej istotn¹ metod¹ przekazywania treci nauczania  zarówno praktycznych, jak i teoretycznych  staje siê e-learning.
Kwestia e-learningu zostanie omówiona w kolejnych rozdzia³ach.

Uniwersytet Jagielloñski
Na UJ w roku akademickim 2008/2009 wprowadzono now¹ formu³ê studiów geoinformatycznych na kierunku geografia: studia uzupe³niaj¹ce magisterskie o specjalnoci systemy
informacji geograficznej. Studia nakierowane s¹ na kszta³cenie u¿ytkowników informacji
geograficznej, wiadomych mo¿liwoci oferowanych przez wspó³czesn¹ technologiê, o du¿ym potencjale w zakresie analizy i prezentacji wyników, a wiêc o solidnym przygotowaniu
ogólnogeograficznym.
Proponowane studia uzupe³niaj¹ce magisterskie o specjalnoci systemy informacji geograficznej s¹ kontynuacj¹ studiów I stopnia, na których realizowany jest jeden kurs Geoinformatyka, obligatoryjny dla wszystkich studentów geografii (110 godzin zajêæ, w tym 45
godzin wyk³adów, 45 godzin æwiczeñ laboratoryjnych i 20 godzin æwiczeñ terenowych, 10
ECTS). Jego zadaniem jest wype³nienie standardów programowych w zakresie GIS, kartografii i teledetekcji. Uniwersytet Jagielloñski jest tym samym jedyn¹ uczelni¹, która zdecydowa³a siê na pe³n¹ integracjê treci nauczania z geoinformatyki na poziomie podstawowym na
studiach I stopnia. W ramach kursu Geoinformatyka przewidziane s¹ dwudniowe zajêcia
terenowe, wprowadzaj¹ce podstawy prostych pomiarów terenowych. Ponadto, na studiach
I stopnia, studenci mog¹ wybraæ fakultatywne zajêcia terenowe z geoinformatyki, poszerzaj¹ce praktyczne umiejêtnoci pomiarów terenowych (60 godzin, 6 ECTS).
Na studiach II stopnia studenci mog¹ wybraæ specjalnoæ systemy informacji geograficznej. W ramach tej specjalnoci, studenci realizuj¹ nastêpuj¹ce przedmioty:
m Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej (60 godzin, 6 ECTS),
m Systemy informacji geograficznej (30 godzin wyk³adu, 30 godzin æwiczeñ, 6 ECTS),
m Teledetekcja satelitarna (30 + 30 godzin, 6 ECTS),
m Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS (60 godzin æwiczeñ, 6 ECTS),
m Stosowanie i wdra¿anie GIS (30 godzin konwersatorium, 4 ECTS),
m Projekt specjalizacyjny (90 godzin, 10 ECTS),
m Wybrane problemy geoinformatyki (30 godzin konwersatorium, 4 ECTS).
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£¹cznie program studiów II stopnia obejmuje 390 godzin zajêæ z zakresu geoinformatyki
(42 ECTS). Do tego dochodzi seminarium oraz praca magisterska z zakresu geoinformatyki.
Poza dwoma ostatnimi, prowadzonymi wy³¹cznie dla specjalnoci, wymienione przedmioty
s¹ fakultatywne dla innych specjalnoci prowadzonych na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Przedstawiony program studiów II stopnia jest efektem wielu lat dowiadczeñ dydaktycznych. Studia te zosta³y pomylane jako zasadniczy etap kszta³cenia w zakresie geoinformatyki, a ich program oparto na akceptowanych obecnie standardach wiatowych (University Consortium for Geographic Information Science, 2006). Sposób ukszta³towania programu nauczania ma zapewniæ wiêksz¹ elastycznoæ przyjmowania na studia II stopnia absolwentów studiów licencjackich z ró¿nych orodków i z ró¿nych kierunków (Kozak, 2008).
Jest te¿ lepiej dopasowany do stosunkowo skromnych mo¿liwoci kadrowych. Natomiast
ma³a grupa seminaryjna na specjalnoci pozwala na indywidualne podejcie do magistrantów
i w³¹czanie ich w prace badawcze prowadzone w zespole.

Uniwersytet Warszawski
Bior¹c pod uwagê penetracjê technologii geoinformacyjnych w ró¿nych sektorach gospodarki, jak równie¿ ukszta³towane i przewidywane profile (tak¿e przysz³ych) zawodów,
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW kszta³cenie na kierunku geografia w
zakresie geoinformatyki prowadzone jest pocz¹wszy od I roku studiów licencjackich, a
uzupe³niane dalej w toku kszta³cenia na studiach magisterskich.
Oferowane kursy dla studiów licencjackich to: na pierwszym roku  Techniki komputerowe (przedmiot ewoluuje w kierunku kszta³cenia w zakresie tworzenia i wykorzystywania
baz danych, obejmuje 15 godzin wyk³adu oraz 45 godzin æwiczeñ, 3 ECTS), Kartografia (30
+ 30 godzin, 3 ECTS); na drugim roku  Teledetekcja (30 godzin æwiczeñ, 2 ECTS) oraz na
trzecim roku  Systemy informacji geograficznej (30 + 30 godzin, 4 ECTS).
Od 2008 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW przedmiot pod nazw¹
Systemy informacji przestrzennej prowadzony jest tak¿e dla pokrewnego kierunku (gospodarka przestrzenna), na trzecim roku studiów licencjackich, w wymiarze 30 godzin æwiczeñ
(3 ECTS). Ponadto prowadzone s¹ zajêcia w ramach przedmiotu Systemy informacji geograficznej  GIS dla Miêdzywydzia³owych Studiów Ochrony rodowiska na poziomie licencjackim (II rok, 15 + 30 godzin, 2 ECTS).
Na dwuletnich uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich, w ramach poszczególnych specjalnoci studenci w szerokim zakresie wykorzystuj¹ oprogramowanie GIS w ramach ró¿nych kursów (m.in. GIS w geografii regionalnej, 30 godzin æwiczeñ, 3 ECTS oraz Geostatystyka i GIS dla specjalizacji w Instytucie Geografii Fizycznej, 15 + 15 godzin, 2 ECTS).
Na kierunku geografia istnieje specjalnoæ geoinformatyka i teledetekcja na studiach II
stopnia (Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, 2009), w jej ramach prowadzone s¹ prace
magisterskie z zakresu wykorzystania systemów informacji geograficznej, teledetekcji oraz
fotointerpretacji w analizie rodowiska. Sporód przedmiotów kierunkowych na studiach
magisterskich realizowane s¹ m.in. kursy:
m Cyfrowe przetwarzanie obrazów (15 godzin wyk³adu, 30 godzin æwiczeñ, 3 ECTS),
m Elementy programowania (15 + 15 godzin, 2 ECTS),
m Geostatystyka (15 + 15 godzin, 2 ECTS),
m Metody i techniki naziemnych badañ teledetekcyjnych (30 godzin wyk³adu, 3 ECTS),
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Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej (30 godzin wyk³adu, 3 ECTS),
Podstawy kartografii tematycznej i redakcji map (15 + 15 godzin, 2 ECTS),
Podstawy SIG (30 + 60 godzin, 6 ECTS),
Stereoskopia cyfrowa (40 godzin æwiczeñ, 2 ECTS),
m Teledetekcyjny monitoring rodowiska (30 godzin konwersatorium, 2 ECTS).
Drug¹ specjalnoci¹ kszta³c¹c¹ w zakresie geoinformatyki jest kartografia (Katedra Kartografii, 2009). Oferowane w ramach tej specjalnoci kursy to m.in.:
m GIS w praktyce (30 godzin æwiczeñ, 2 ECTS),
m Kartografia w mediach elektronicznych (30 godzin æwiczeñ),
m Kartoznawstwo ogólne (I i II, 45 + 30 godzin, 8 ECTS),
m Metodyka kartograficzna (20 + 15 godzin, 5 ECTS),
m Podstawy geodezji i kartografii matematycznej (30 + 30 godzin, 6 ECTS),
m Redakcja map i atlasów (I i II, 30 + 60 godzin, 8 ECTS),
m Systemy informacji geograficznej (I i II, 30 + 75 godzin, 10 ECTS).
m
m
m
m

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Na UAM zintegrowane kszta³cenie w zakresie geoinformacji od I roku studiów w ramach
kierunku geografia prowadzone jest najwczeniej sporód uczelni oferuj¹cych studia geograficzne, bo ju¿ od roku akademickiego 2002/2003. Program nauczania geoinformacji (za³¹cznik 1) jest programem autorskim, konsultowanym z licznymi specjalistami z kraju i zagranicy
(Zwoliñski, 2004). Studia ukoñczy³y dotychczas trzy roczniki studentów, ka¿dy po oko³o 40
osób; aktualnie na piêciu rocznikach studiów jest po 3545 studentów.
Celem kszta³cenia studentów specjalnoci geoinformacja na kierunku geografii jest wszechstronne rozwiniêcie ich umiejêtnoci w zakresie twórczego mylenia i dzia³ania oraz krytycznego oceniania problematyki dotycz¹cej funkcjonowania rodowiska przyrodniczego i spo³eczno-gospodarczego w ró¿nej skali przestrzennej i czasowej. Program studiów magisterskich obejmuje zajêcia realizowane w piêcioletnim cyklu kszta³cenia w przeci¹gu dziesiêciu
semestrów. Zakres przedmiotów zosta³ podzielony na cztery zasadnicze grupy: przedmioty
geograficzne (lata IV), przedmioty matematyczno-informatyczne (lata IIII), przedmioty
geoinformacyjne (lata IV) i przedmioty ogólne (lata IIII). W programie studiów przewidziano równie¿ 7-dniowe æwiczenia terenowe z zakresu przedmiotów geograficznych (kartowanie rodowiska i monitoring rodowiska przyrodniczego) i geoinformacyjnych (geomatyka i analiza regionalna) przeprowadzane na zakoñczenie ka¿dego z pierwszych czterech lat
studiów.

Inne uczelnie kszta³c¹ce w zakresie geografii2
Kszta³cenie w zakresie geoinformatyki jest obecne w bardzo ró¿nym stopniu na uczelniach prowadz¹cych kierunek geografia; zró¿nicowane s¹ te¿ formy instytucjonalnego usytuowania geoinformatyki w strukturze jednostek prowadz¹cych studia. Z punktu widzenia
objêtoci programu nauczania, uczelnie podzieliæ mo¿na na dwie grupy.
2 Ta czêæ opracowania powsta³a na podstawie analizy róde³ internetowych (za³¹cznik 1). W niektórych wypadkach pe³na informacja nie by³a dostêpna lub nie zosta³a odnaleziona; nie zawsze uzyskano
wyczerpuj¹c¹ informacjê o kursach fakultatywnych. Na wielu uczelniach programy s¹ w trakcie ewolucji
zwi¹zanej z wprowadzaniem dwustopniowego systemu studiów. W zwi¹zku z tym brano pod uwagê najnowsze dostêpne programy studiów (lub planowane od najbli¿szego roku akademickiego).
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Do pierwszej grupy  uczelni oferuj¹cych szeroki zakres zajêæ z geoinformatyki  zaliczyæ mo¿na (poza omówionymi wczeniej UW, UJ oraz UAM) uniwersytety w Lublinie,
Szczecinie i Wroc³awiu. S¹ to uczelnie, w których na studiach I stopnia realizowany jest co
najmniej blok nawi¹zuj¹cy do standardów programowych (kartografia, systemy informacji
geograficznej, teledetekcja), czasem poszerzony o dodatkowe przedmioty, a na studiach II
stopnia  specjalnoæ w zakresie geoinformatyki lub wê¿szym, zwi¹zanym z profilem badawczym uczelni.
Na przyk³ad, na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej (UMCS) w Lublinie ju¿ na poziomie studiów I stopnia wprowadzany jest blok przedmiotów Geoinformacja w geografii, z
siedmioma kursami wykraczaj¹cymi poza standard przewidziany dla wszystkich studentów.
Profilowane kursy z geoinformatyki (aplikacyjne) oferowane s¹ tak¿e na innych specjalnociach. Na studiach II stopnia prowadzona jest specjalnoæ kartografia i geoinformacja, w
wymiarze 480 godzin (42 ECTS). Na Uniwersytecie Szczeciñskim oferowana jest znaczna
liczba godzin na studiach I stopnia  250 (22 ECTS). Na jednolitych studiach magisterskich
studenci mog¹ wybraæ specjalizacjê teledetekcja, hydrografia i oceanografia. Na Uniwersytecie Wroc³awskim na studiach II stopnia oferowana jest natomiast specjalnoæ kartografia.
Pozosta³e uczelnie (Uniwersytet l¹ski, Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet £ódzki, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademia Pomorska w S³upsku) prowadz¹ zajêcia ograniczone zwykle do kursów podstawowych (kartografia, systemy informacji geograficznej,
teledetekcja), czasem wzbogaconych o 12 przedmioty dodatkowe (np. æwiczenia terenowe). Przedmioty te wprowadzane s¹ na poziomie studiów I stopnia; najczêciej na roku
pierwszym (kartografia i topografia) oraz drugim (teledetekcja, systemy informacji geograficznej). Na studiach II stopnia tematyka geoinformatyczna jest obecna w stopniu niewielkim lub wcale. Jeli tak, to s¹ to zazwyczaj kursy aplikacyjne, ilustruj¹ce zastosowanie
geoinformatyki w danej dziedzinie geografii. Np. na Uniwersytecie Gdañskim oferowany jest
jeden kurs aplikacyjny, dla jednej tylko specjalnoci na studiach II stopnia; na Uniwersytecie
£ódzkim  na specjalnoci monitoring i kszta³towanie rodowiska studenci maj¹ kurs Geoinformatyka i metody ilociowe w badaniach rodowiskowych, na specjalnoci gospodarka
przestrzenna i planowanie przestrzenne kurs Systemy informacji przestrzennej, a na specjalnoci geografia urbanistyczna kurs Cyfrowa kartografia urbanistyczna. Na Uniwersytecie
l¹skim w programie studiów znajduj¹ siê dwa przedmioty na specjalnoci kszta³towanie i
ochrona rodowiska, jeden na specjalnoci geo-ekoturystyka. Taka oferta w gruncie rzeczy
odzwierciedla przyjête standardy nauczania na kierunku geografii.

Sylwetka absolwenta
oraz jej zgodnoæ z istniej¹cymi potrzebami
Zdaniem Kozaka (2008) absolwent studiów geograficznych ukierunkowanych na geoinformatykê powinien posiadaæ umiejêtnoæ wykorzystywania ró¿norakich aspektów teorii i
technologii informacji geograficznej do rozwi¹zywania problemów natury geograficznej (przestrzennej), po³¹czon¹ z umiejêtnoci¹ refleksji nad tym, w jaki sposób technologia informacji
geograficznej determinuje postêpowanie badawcze i dzia³ania praktyczne na ka¿dym ich eta-
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pie. W tym duchu sformu³owana jest sylwetka absolwenta studiów o specjalnoci geoinformatyka na UJ (Zak³ad Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji IGiGP
UJ, 2009):
Absolwent studiów bêdzie wiêc dysponowaæ wiedz¹ teoretyczn¹ z geografii i geoinformatyki oraz umiejêtnociami praktycznymi w zakresie zastosowañ technologii geoinformacyjnych. Absolwent bêdzie potrafi³ wykorzystywaæ specjalistyczne oprogramowanie do rozwi¹zywaniu problemów badawczych i zarz¹dzaæ danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym). Posiadane umiejêtnoci i wiedza powinny otwieraæ mu mo¿liwoci zatrudnienia w
instytucjach pañstwowych, samorz¹dowych i w sektorze firm prywatnych ( ).
Podobnie, choæ znacznie szerzej sprecyzowano sylwetkê absolwenta na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza (Geoinformacja, 2009):
Absolwent jest magistrem geografii ze specjalnoci¹ geoinformacja, który jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania podstaw funkcjonowania rodowiska geograficznego oraz dzia³alnoci spo³eczno-ekonomicznej i kulturowej cz³owieka w
czaso-przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. Posiada przygotowanie do wykrywania i
analizowania uwarunkowañ i relacji pomiêdzy elementami i systemami rodowiska przyrodniczego, diagnozy ich stanu, tendencji zmian przesz³ych, wspó³czesnych i przysz³ych oraz ich
skutków. Absolwenci s¹ specjalistami, którzy s¹ w stanie sprostaæ wyzwaniom szybkiego postêpu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych. ( )
Absolwent specjalnoci geoinformacja dysponuje wiedz¹ i umiejêtnociami pozwalaj¹cymi na wyjanianie w sposób kompleksowy procesów i zjawisk fizycznych i spo³ecznych wystêpuj¹cych w rodowisku geograficznym, ich rozk³adu przestrzennego i zmiennoci czasowej.
( ) Znajomoæ pracy w terenie i laboratorium komputerowym daje mu umiejêtnoæ wnikliwej analizy i wnioskowania na podstawie danych pochodz¹cych z monitoringu rodowiska.
Umie w pe³ni korzystaæ z nowoczesnych rodków technicznych z zakresu lokalnej i globalnej
telekomunikacji. Wiedza i umiejêtnoci pozwalaj¹ absolwentowi geoinformacji na podejmowanie pracy w instytucjach, urzêdach i przedsiêbiorstwach, których dzia³alnoæ zwi¹zana jest
z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochron¹ i kszta³towaniem rodowiska geograficznego, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ cz³owieka itp. ( )
W kszta³ceniu na kierunku geografii na Uniwersytecie Warszawskim odniesienie do kompetencji geoinformatycznych nie jest przedstawione wprost, natomiast zak³ada siê, ¿e absolwent studiów licencjackich z geografii jest przygotowany do zintegrowanego zarz¹dzania
przestrzeni¹, badania wzajemnych uwarunkowañ naturalnych i antropogenicznych zjawisk,
potrafi dokonaæ oceny procesów przestrzennych oraz prognozowaæ zmiany. Absolwenci
studiów drugiego stopnia wyró¿niaj¹ siê gruntown¹ znajomoci¹ poszczególnych dyscyplin
geograficznych, opart¹ na szerokich podstawach nauk cis³ych, spo³ecznych i przyrodniczych. Cechuje ich tak¿e bieg³oæ w odpowiedniej specjalnoci geograficznej  bieg³oæ ta
daje im solidne przygotowanie do pracy dydaktycznej, naukowej i zawodowej, dotycz¹cej
zjawisk i procesów przyrodniczych, spo³ecznych i gospodarczych, zachodz¹cych zarówno
w skali lokalnej, jak i regionalnej oraz globalnej. Wiedzê i umiejêtnoci nabyte w trakcie
studiów absolwenci umiej¹ kreatywnie wykorzystywaæ w pracy zawodowej, w tym tak¿e
pe³ni¹c funkcje kierownicze (Uniwersytet Warszawski, 2009).
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Uwarunkowania organizacyjne
Organizacyjnie, geoinformatyka jest najczêciej nauczana przez zespo³y jednostek zajmuj¹cych siê kartografi¹ (czasem z teledetekcj¹), teledetekcj¹ lub systemami informacji geograficznej. Np. na UMCS w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Ziemi jest Pracownia
GIS oraz Zak³ad Kartografii. Na Uniwersytecie £ódzkim dzia³aj¹: Pracownia Kartografii i
Teledetekcji oraz Pracownia Regionalna GIS. Na Uniwersytecie Warszawskim w strukturze
Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych znajduj¹ siê trzy jednostki: Katedra Kartografii,
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji oraz Pracownia Edukacji Komputerowej. Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza to jedyna uczelnia, na której  w ramach wydzia³u  funkcjonuje
jednostka zajmuj¹ca siê geoinformacj¹ w randze instytutu (Instytut Geoekologii i Geoinformacji), w instytucie tym dzia³a Pracownia Analiz Geoinformacyjnych. Ponadto na Wydziale
 w Instytucie Geografii Spo³eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dzia³aj¹ dwa
Laboratoria: Modelowania Ekonometryczno-Przestrzennego oraz Regionalnych Systemów
Informacji Geograficznej.
W wielu uczelniach jest tylko jedna jednostka specjalizuj¹ca siê w GIS, kartografii lub
teledetekcji  na Uniwersytecie l¹skim w strukturze wydzia³u znajduje siê Zak³ad Teledetekcji; na Uniwersytecie Wroc³awskim i na Akademii Pomorskiej w S³upsku  Zak³ady Kartografii, na Uniwersytecie Szczeciñskim  Zak³ad Teledetekcji i Kartografii Morskiej; w Kielcach  Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych; natomiast na Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w strukturze Instytutu znajduje siê Zak³ad Numerycznych Analiz Przestrzeni. W jednym wypadku brak jest jednostki organizacyjnej maj¹cej zwi¹zek z geoinformatyk¹ (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).
Sytuacja taka jak na Uniwersytecie Jagielloñskim (jedna jednostka, ale ca³ociowo zajmuj¹ca siê systemami informacji geograficznej, teledetekcj¹ i kartografi¹) wystêpuje tylko na
Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Gdañskim.

Uwarunkowania kadrowe, techniczne i ekonomiczne
W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ funkcjonuj¹ obecnie dwa w pe³ni
wyposa¿one laboratoria dydaktyczne na 16 stanowisk ka¿de. Do dyspozycji studentów jest
oprogramowanie ArcGIS3, Erdas Imagine, GeoMedia oraz IDRISI. Poniewa¿ ob³o¿enie zajêciami praktycznie uniemo¿liwia pracê w³asn¹ studentów, planowane jest poszerzenie bazy
dydaktycznej o kolejne dwa laboratoria w nadchodz¹cym roku akademickim (2009/2010).
Dodatkowym, istotnym elementem jest wyposa¿enie u¿ywane w czasie zajêæ terenowych
(odbiorniki nawigacji satelitarnej, dalmierze laserowe). Zakupy sprzêtu wspierane s¹ m.in.
przez granty uniwersyteckiego programu wspierania dydaktyki Ars Docendi. W roku akademickim 2008/2009 uzyskano dotacjê na zakup odbiorników nawigacji satelitarnej, w roku
obecnym  na wzmocnienie laboratoriów komputerowych oraz zakup dalmierzy laserowych.
Kadrê dydaktyczn¹ odpowiedzialn¹ za kszta³cenie w zakresie geoinformatyki stanowi
zespó³ Zak³adu GIS, Kartografii i Teledetekcji. Ograniczeniem jest ma³a liczba pracowników
samodzielnych, co utrudnia zwiêkszenie limitu przyjêæ na specjalnoæ prowadzon¹ w ra3

Od maja 2009 r. Uniwersytet Jagielloñski dysponuje licencj¹ typu SITE na oprogramowanie ESRI.
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mach studiów magisterskich. Niektóre zajêcia o charakterze aplikacyjnym prowadzone s¹
przez specjalistów z geografii fizycznej (hydrologia, klimatologia, ekologia krajobrazu).
Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW funkcjonuj¹ ogó³em cztery komputerowe sale dydaktyczne (w tym dwie dla studiów licencjackich), wykorzystywane intensywnie w ci¹gu roku akademickiego (w tym jedna ogólnodostêpna do pracy indywidualnej studentów). Projektowany rozwój dotyczy nowego planowanego laboratorium, które uruchomione ma byæ w najbli¿szym czasie i przeznaczone bêdzie dla studentów studiów II i III
stopnia (doktorantów). Rozszerzenie kszta³cenia w zakresie geoinformatyki wi¹¿e siê jednak
z koniecznoci¹ finansowania nowych inwestycji oraz zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli akademickich.
Kadra dydaktyczna UAM, która zajmuje siê nauczaniem ró¿nych przedmiotów z zakresu
geoinformacji stanowiona jest przez zespó³ ok. 30 osób Wydzia³u Nauk Geograficznych i
Geologicznych, przy czym wiêkszoæ z nich wywodzi siê z Instytutu Geoekologii i Geoinformacji. Wiêkszoæ tych osób sama zdobywa³a wiedzê geoinformacyjn¹, 3 osoby (w tym
jedna z tytu³em profesora) odby³y roczne stypendia zagraniczne, a od 2 lat na studia doktoranckie przyjmowani s¹ absolwenci poznañskiej geoinformacji, aktualnie ³¹cznie 7 osób.
Wydzia³ posiada dziewiêæ 1618-miejscowych sal komputerowych, z których siedem ma
profil geoinformacyjny. Podstawowe oprogramowanie stanowi Idrisi, ArcView, Mapinfo,
TNTMips, eCognition, Geoinfo, Mapviewer oraz liczna grupa oprogramowania typu public
domain. Odrêbn¹ du¿¹ grupê stanowi oprogramowanie statystyczne i geostatystyczne. Zasadnicz¹ trudnoæ w realizacji procesu dydaktycznego stanowi aktualizacja oprogramowania
komputerowego, przy wzrastaj¹cych wymaganiach sprzêtowych i programowych i bardzo
skromne, malej¹cych z roku na rok rodkach finansowych na dydaktykê.

Projektowany rozwój
Na UW projektowany rozwój dotyczy znacznie szerszego wprowadzenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w trakcie zajêæ. Od 2005 roku wszystkie zajêcia w zakresie geoinformatyki odbywaj¹ siê w systemie blended learning za porednictwem platformy
e-learningowej Moodle na wszystkich kierunkach studiów (po³¹czona forma tradycyjna zajêæ laboratoryjnych i wyk³adowych z równoleg³ym uczestnictwem w kursie e-learningowym).
Podobny kierunek rozwoju studiów geoinformatycznych i wzbogacenie oferty programowej przyjêto tak¿e w Krakowie  wspomaganie nauczania poprzez wprowadzenie elementów e-learningu jest obecne w przypadku kilku kursów, a docelowo bêdzie powszechne.
Dobrym przyk³adem zmiany sposobu prowadzenia zajêæ jest kurs Æwiczenia terenowe z geoinformatyki. Studenci przygotowuj¹ siê teoretycznie do pracy terenowej na podstawie lekcji
zamieszczonych na uczelnianej platformie e-learningowej (podobnie jak na UW jest to Moodle), nastêpnie w uzgodnionym indywidualnie terminie wypo¿yczaj¹ sprzêt do nawigacji
satelitarnej i samodzielnie wykonuj¹ zadanie w terenie. W czasie zajêæ maj¹ konsultacje z
nauczycielem. Taki sposób prowadzenia zajêæ pozwala na efektywne wykorzystanie sprzêtu
i prowadzenie zajêæ praktycznych dla liczebnych grup przy niewielkiej iloci posiadanego
sprzêtu. Dodatkowo, istotnym komponentem zajêæ prowadzonych w trybie e-learningu stanowiæ bêd¹ kursy Wirtualnego Kampusu ESRI, oferowane studentom od przysz³ego roku
akademickiego dziêki nabyciu licencji SITE.
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Na UAM e-learning nie jest jeszcze powszechnie stosowany. Trwaj¹ intensywne przygotowania do wprowadzenia go w znacznie wiêkszym wymiarze, szczególnie ze wzglêdu na
prowadzenie zajêæ przez wyk³adowców spoza Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych, w tym równie¿ z zagranicy.

Wnioski
Porównanie z wczeniejszym opracowaniem, dotycz¹cym kszta³cenia w zakresie GIS na
kierunkach przyrodniczych (Widacki, 2004) wskazuje, ¿e nie nast¹pi³y znacz¹ce zmiany w
geografii kszta³cenia w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. Porównuj¹c ze stanem z roku 2004, w dalszym ci¹gu silne orodki nauczania to Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Marii CurieSk³odowskiej i Uniwersytet Wroc³awski. Do tej grupy do³¹czy³ w ostatnich piêciu latach
tak¿e Uniwersytet Szczeciñski. S¹ to orodki, w których na kierunku geografii oferowana
jest przynajmniej jedna specjalnoæ w zakresie geoinformatyki.
Przyjêcie standardów programowych spowodowa³o niew¹tpliwie ujednolicenie treci
nauczania na studiach I stopnia, przynajmniej jeli chodzi o minimalny zakres. Si³¹ rzeczy jest
on obecny na wszystkich uczelniach oferuj¹cych kszta³cenie na kierunku geografii. Uczelnie
oferuj¹ce poszerzone kszta³cenie w zakresie geoinformatyki zwykle oferuj¹ bogatszy  w
porównaniu do standardów  program nauczania ju¿ na studiach I stopnia. Wyj¹tkiem jest
Uniwersytet Jagielloñski, gdzie na studiach I stopnia zintegrowano treci nauczania w jednym przedmiocie, w zasadzie nie wykraczaj¹c istotnie poza standardy, a oferta przedmiotów
do wyboru na tym poziomie studiów jest stosunkowo ograniczona. Znacznie wiêksza ró¿norodnoæ i dowolnoæ wystêpuje na studiach geograficznych II stopnia, co do których nie ma
przyjêtych standardów dotycz¹cych geoinformatyki. Wystêpuj¹ wiêc ró¿ne specjalnoci,
najczêciej zgodne z tradycj¹ danego orodka oraz bie¿¹c¹ specjalizacj¹ badawcz¹.
Przeprowadzona analiza procesu dydaktycznego pozwoli³a wyró¿niæ wiele dylematów
dotycz¹cych programu i samego procesu nauczania, które po czêci potwierdzaj¹ wczeniejsze oceny (np. Wê¿yk i Kozio³, 2004). S¹ to m.in. rozleg³oæ tematyczna dziedziny i
trudnoci w nad¹¿aniu za rozwojem dyscypliny. Trudnoci te wynikaj¹ wprost z du¿ej dynamiki rozwoju technologii geoinformacyjnych oraz braku standaryzacji. Na przyk³ad, konkurencja miêdzy producentami oprogramowania komercyjnego oraz dostêpnoæ oprogramowania public domain mo¿e byæ czynnikiem oddzia³uj¹cym pozytywnie na postêp w dziedzinie technologii geoinformacyjnych, ale równoczenie znakomicie mo¿e utrudniæ i skomplikowaæ proces dydaktyczny. Trudnoci w nad¹¿aniu za rozwojem dyscypliny s¹ te¿ powi¹zane z problemami finansowymi uczelni: braki finansowe wp³ywaj¹ zarówno na k³opoty
sprzêtowe, wspomniane ju¿ problemy aktualizacji oprogramowania, jak i mo¿liwoci zatrudniania i kszta³cenia kadry naukowo-dydaktycznej i technicznej. W mniejszym stopniu  w
dobie internetu  ograniczaj¹ one dostêp do fachowej literatury. Pomimo wielu trudnoci,
stan i wyposa¿enie laboratoriów okreliæ mo¿na jako zadowalaj¹cy, z drugiej strony ich
liczba i pojemnoæ nie zapewnia studentom swobodnego dostêpu do licencjonowanego oprogramowania poza godzinami zajêæ. Wydaje siê, ¿e w orodkach prowadz¹cych studia geograficzne generalnie nie docenia siê kosztoch³onnoci nauczania w zakresie geoinformatyki.
Pomimo wielu trudnoci, z roku na rok wzrasta liczba osób zainteresowanych tymi studiami. Jest to wyrany sygna³ na przysz³ociowe mylenie m³odych ludzi, którzy widz¹ w
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geoinformacji swoj¹ przysz³oæ. Nale¿y jednak skonstatowaæ, ¿e znalezienie pracy w zawodzie nie jest bezproblemowe  a jednym z najczêciej podawanych przez pracodawców
powodów niepowodzenia absolwentów na rynku pracy jest brak umiejêtnoci pos³ugiwania
siê konkretnym pakietem oprogramowania GIS. Jak wspomniano wy¿ej, takie pojmowanie
kszta³cenia, sprowadzaj¹ce siê do umiejêtnoci obs³ugi oprogramowania jest z gruntu b³êdne
i nale¿y je mo¿liwie jak najszybciej wyrugowaæ z polityki zatrudniania fachowców z dziedziny geoinformacji. Studia powinny certyfikowaæ wiedzê i kwalifikacjê, z kolei certyfikowanie
znajomoci i bieg³oci pos³ugiwania siê oprogramowaniem poszczególnych (nawet wiatowej skali) producentów nie powinno byæ celem studiów4 .
Kszta³cenie specjalistów w zakresie geoinformacji ewoluuje. Wi¹¿e siê to z dynamicznym
rozwojem samej technologii jak równie¿ stale zmieniaj¹cego siê rynku pracy. W przypadku
studiów geoinformatycznych w ogóle trudno mówiæ o jednej formule studiów. W³aciwe jest
raczej mówienie o ró¿nych wariantach kszta³cenia, w zale¿noci od po¿¹danego profilu absolwenta oraz oczekiwanego poziomu jego wstêpnych kompetencji (Kozak, Szablowska-Midor,
w druku). Podobna sytuacja, choæ o mniejszym natê¿eniu wystêpuje na kierunku geografii.
Wystêpuj¹ tu, jak siê wydaje, dwa doæ wyranie zarysowane profile absolwenta: (1) geograficzny, który zak³ada opanowanie podstaw geoinformatyki, z naciskiem na jej zastosowania,
(2) geoinformatyczny, który zak³ada opanowanie poszerzonej wiedzy dotycz¹cej teorii informacji geograficznej, umiejêtnoci w zakresie zaawansowanego przetwarzania informacji geograficznej, ale nie ukierunkowanych na zastosowania w konkretnych naukach geograficznych.
Niew¹tpliwie oba profile nauczania, a w szczególnoci ten pierwszy, odbiegaj¹ od typowego profilu absolwenta geoinformatycznych studiów technicznych, z drugiej strony s¹
zgodne z tradycj¹ nauczania na kierunku geografii, którego istot¹ jest przede wszystkim
przygotowanie absolwentów do wszechstronnego, ca³ociowego spojrzenia na system cz³owiek  rodowisko, a umiejêtnoci pos³ugiwania siê szeroko rozumianymi narzêdziami analiz
przestrzennych nie s¹ celem studiów samym w sobie. Takie podejcie do kszta³cenia jest
zgodne w du¿ej mierze z profilem u¿ytkownika informacji geograficznej opisanym przez
Strobla (2008). Kszta³cenie o takim profilu mo¿e mieæ charakter komplementarny wobec
kszta³cenia technicznego (Kozak, Szablowska-Midor, w druku) i dziêki temu oferowaæ ró¿nym uczelniom kszta³c¹cym w zakresie geoinformatyki interesuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy, przynosz¹cej korzyci wszystkim zainteresowanym.
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Za³¹cznik 1. Program studiów na kierunku geografia,
specjalnoæ geoinformacja,
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
Tabela 1. Studia I stopnia

PRZEDMIO T

SEMESTR 1
wyk³.
(godz.)

æwicz.
(godz.)

SEMESTR 2
wyk³.
(godz.)

æwicz.
(godz.)

Forma
zalicz.

Punkty
ECTS

I rok
Grupa tre  ci pods tawowych
Wstêp do geografii fizycznej

15

-

-

-

zal.

2

Wstêp do geografii ekonomicznej

15

-

-

-

zal.

2

Astronomiczne podstawy geografii

15

15

-

-

zal.

4

Matematyka (1)

30

30

-

-

egz.

5

Grupa tre  ci kie runkowych
Meteorologia i klimatologia

-

-

30

30

egz.

5

Geografia ludnoci i osadnictwa

-

-

30

30

egz.

5

30

-

-

-

egz.

4

-

-

30

30

egz.

5

30

30

-

-

egz.

5

Geografia polityczna
Geologia
K artografia i topografia

Pozos ta³e zajê cia wymagane s tandardami ks zta³ce nia
Technologia informacyjna

-

30

-

-

zal.

2

Jêzyk obcy (angielski )

-

30

-

30

zal.

2

-

30

-

30

zal.

2

Wychowanie fizyczne

Zajê cia s pe cjalno ciowe
Architektura systemów informatycznych

30

15

-

-

zal.

3

Geomatyka

15

15

-

-

egz.

3

Wstêp do geoinformacji

15

-

-

-

zal.

1

Grafika komputerowa

-

-

15

30

zal.

3

Informatyka

-

-

30

30

egz.

3

zal.

1

zal.

3

Zajê cia z grupy tre  ci humanis tycznych i ogólnych
Logika

15
Praktyki

Æwiczenia terenowe z geomatyki
(6 dni po 8 godz.) 48 godzin

-

-

-

-

II rok
Grupa tre  ci pods tawowych
Fizyka i chemia Ziemi

30

-

-

-

zal.

2

Systemy informacji geograficznej(2)

15

30

15

30

egz.

6

Ekonomia

30

-

-

-

zal.

3

Socjologia

-

-

30

-

zal.

3

30

30

-

-

egz.

4

30

-

-

egz.

4

-

-

30

30

egz.

5

30

30

-

-

egz.

3

Statystyka

Grupa tre  ci kie runkowych
Geomorfologia
Hydrologia i oceanografia (3)
Geografia rolnictwa i przemys³u

30

KSZTA£CENIE W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA KIERUNKU GEOGRAFIA

PRZEDMIO T

SEMESTR 1
wyk³.
(godz.)

æwicz.
(godz.)

SEMESTR 2
wyk³.
(godz.)

æwicz.
(godz.)

Forma
zalicz.

71
Punkty
ECTS

Grupa tre  ci kie runkowych cd.
Geografia komunikacji i us³ug

-

-

30

30

egz.

3

Regionalna geografia fizyczna Polski

-

-

30

-

egz.

3

Regionalna geografia ekonomiczna Polski
Gleboznawstwo i geografia gleb
Teledetekcja

-

-

30

-

egz.

3

30

-

-

-

egz.

2

-

-

15

30

zal.

3

-

-

zal.

1

Pozos ta³e zajê cia wymagane s tandardami ks zta³ce nia
Jêzyk obcy (angielski )

15

-

Zajê cia s pe cjalno ciowe
Monitoring rdowiska przyrodniczego
Systemy baz danych

-

-

15

15

zal.

2

30

30

-

-

egz.

4

Praktyki
K artowanie rodowiska przyrodniczego
(6 dni po 8 godz.) 48 godzin

-

-

-

-

zal.

4

Monitoring rodowiska przyrodniczego
(6 dni po 8 godz.) 48 godzin

-

-

-

-

zal.

4

30

-

III rok
Grupa tre  ci kie runkowych
Geografia regionalna wiata*

30

Podstawy kszta³towania i ochrony rodowiska

30

30

Gospodarka i planowanie przestrzenne

30

30

-

-

egz.

4

egz.

4

egz.

4

zal.

2

3

Zajê cia wymagane s tandardami ks zta³ce nia
Zarz¹dzanie systemami informatycznymi
(przedmiot zawiera tak¿e treci z zakresu
ergonomii,BHP oraz ochrony w³asnoci
intelektualnej

30

Zajê cia s pe cjalno ciowe
Podstawy geoekologii

15

15

zal.

Podstawy ekologii

15

15

zal.

3

Podstawy paleogeografii

15

15

zal.

3

egz.

3
4

Teoria systemów

30

-

Podstawy programowania

30

30

zal.

Geoinformacja

45

30

egz.

6
5

Geostatystyka i analiza przestrzenne
Cyfrowe przetwarzanie obrazu

45

30

egz.
zal.

2

15

15

zal.

3

30

zal.

2

zal.

2

egz.

10

30

K artografia internetowa
Jêzyk angielski specjalnociowy

Zajê cia z grupy tre  ci humanis tycznych i ogólnych
Cywilizacje i rodowisko

30
Praktyki

Za egzamin dyplomowy
* obejmuje: geografiê fizyczn¹ i geografiê ekonomiczn¹ wiata (po 50%)
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Tabela 2. Studia II stopnia
PRZEDMIO T

SEMESTR 1
wyk³.
(godz.)

æwicz.
(wyk³.)

SEMESTR 2
wyk³.
(godz.)

æwicz.
(wyk³.)

Forma
zalicz.

Punkty
ECTS

egz.

3

egz.

3

I rok
Grupa tre  ci pods tawowych
Filozofia

30

Metodologia

30

Grupa tre  ci kie runkowych  globalne proble my ge ografii s po³e czno-e konomiczne j
Globalne problemy spo³eczno- ekonomiczne

30

30

egz.

4

egz.

4

egz.

6

Grupa tre  ci kie runkowych  globalne proble my ge ografii fizyczne j
Globalne zmiany rodowiska

30

30

Grupa tre  ci s pe cjalis tycznych
Modelowanie systemów przyrodniczych

30

30

Rekonstrukcja systemów przyrodniczych

15

30

zal.

2

Rekonstrukcja systemów przyrodniczych

15

30

zal.

2

15

30

Analiza krajobrazu
Zarz¹dzanie danymi przestrzennymi

15

Fotogrametria cyfrowa

15

Wyk³ady monograficzne do wyboru

egz

3

egz

6

zal.

4

zal.

5

30

zal.

10

30

zal.

5

zal.

3

30

60

45

Zajê cia poza grup¹ tre  ci pods tawowych i kie runkowych
Seminarium

30

Laboratorium magisterskie
Æwicze nia te re nowe
Æwiczenia terenowe z rejestracji zdalnej
(6 dni po 8 godz.) 48 godz.

II rok
Grupa tre  ci s pe cjalis tycznych
K omputerowe wspomaganie podejmowania
decyzji

15

30

egz.

7

Regionalizacja geograficzna

15

30

egz.

7

Geoinformacja w zarz¹dzaniu i administracji

15

Mobilne systemy geoinformacyjne

15

Aspekty prawne goinformacji
Wyk³ady monograficzne do wyboru

30

zal.

4

zal.

4

15

zal.

4

15

zal.

4

Zajê cia poza grup¹ tre  ci pods tawowych i kie runkowych
Seminarium

30

30

zal.

20

Laboratorium magisterskie

30

30

zal.

0
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Za³¹cznik 2. Wykaz uczelni i jednostek prowadz¹cych
kszta³cenie na kierunku geografia
wraz ze stronami internetowymi
Akademia Pomorska w S³upsku
Instytut Geografii
http://geografia.apsl.edu.pl/home.html
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wydzia³ Nauk Geograficznych
i Geologicznych
http://geoinfo.amu.edu.pl/wngig/
Uniwersytet Gdañski
Instytut Geografii
http://www.geo.univ.gda.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
http://www.ujk.edu.pl/igeo/index/
Uniwersytet Jagielloñski
Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej
http://www.geo.uj.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Instytut Geografii
http://www.geo.ukw.edu.pl/
Uniwersytet £ódzki
Wydzia³ Nauk Geograficznych
http://www.geo.uni.lodz.pl/

Uniwersytet im. Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie
Instytut Nauk o Ziemi
http://geografia.umcs.lublin.pl/
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Instytut Geografii
http://www.geo.uni.torun.pl/
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Geografii
http://www.wsp.krakow.pl/geo/
Uniwersytet Szczeciñski
Wydzia³ Nauk o Ziemi
http://www.us.szc.pl/wnoz
Uniwersytet l¹ski
Wydzia³ Nauk o Ziemi
http://www.wnoz.us.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych
http://www.wgsr.uw.edu.pl
Uniwersytet Wroc³awski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
http://www.geogr.uni.wroc.pl/

