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Wprowadzenie
W 1999 r.  z inicjatywy profesora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego dr. hab. in¿.
W³adys³awa D¹browskiego, pe³ni¹cego funkcjê kierownika zespo³u naukowo-dydaktycznego w Instytucie Geodezji, a nastêpnie kierownika Katedry Geodezji Szczegó³owej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  powo³ano Studia Podyplomowe Geodezji Numerycznej (SPGN). Profesor W. D¹browski zosta³ ich pierwszym kierownikiem i piastowa³ tê
funkcjê nieprzerwanie do czasu przejcia na emeryturê 30 wrzenia 2007 roku.
W tworzeniu podstaw programowych SPGN wykorzystano:
m dowiadczenia naukowo-dydaktyczne zespo³u, zwi¹zane m.in. z wdro¿eniem do procesu
dydaktycznego technologii budowy cyfrowych baz danych przestrzennych (D¹browska
i in., 1995, 1997, 1998);
m dorobek wspó³pracy prof. W. D¹browskiego z administracj¹ oraz wykonawstwem
geodezyjnym;
m wdro¿one rozwi¹zania niektórych przoduj¹cych Orodków Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (ODGiK) w: Elbl¹gu, £odzi, Zgierzu, Poznaniu, Wrzeni, Lesznie;
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konsultacje z liderami rozwijaj¹cych siê firm geoinformatycznych: OPeGieKa Elbl¹g,
GEO-SYSTEM Sp. z o.o., SYSTHERM INFO Sp. z o.o., DESIGNERS SJ, GEOBID
Sp. z o.o., APRO Sp. z o.o.
Synergia powy¿szych czynników zak³ada, ¿e uczestnicy SPGN obok porcji wiedzy praktycznej i teoretycznej, otrzymuj¹ mo¿liwoæ zapoznania siê z funkcjonuj¹cymi rozwi¹zaniami i potrafi¹ wyrobiæ sobie indywidualne opinie co do w³asnych potrzeb. Wspó³praca z
wy¿ej wymienionymi jednostkami poszerza spektrum realizowanego programu zajêæ, obok
zajêæ: pomiarowych, laboratoryjnych i wyk³adów, odbywaj¹ siê wyjazdowe zajêcia seminaryjne we wspó³pracuj¹cych jednostkach administracji geodezyjnej (szczebla wojewódzkiego
i powiatowego) oraz w rozwojowych firmach geoinformatycznych.
Celem niniejszej pracy, obok przedstawienia istoty Studiów Podyplomowych Geodezji
Numerycznej jest przeanalizowanie zmian zachodz¹cych w trakcie 10-letniej ich dzia³alnoci.
W ci¹gu tych lat zmienia³a siê szczegó³owa tematyka zajêæ w oparciu o rozwój technologii
geoinformatycznych i pomiarowych. Dotychczas Studia Podyplomowe Geodezji Numerycznej
wypromowa³y 173 absolwentów (osoby te uzyska³y zaliczenie przedmiotów oraz wykona³y
pracê dyplomow¹ i zda³y egzamin koñcowy w ramach obrony tej pracy). Dane o absolwentach zawarte w zgromadzonej dokumentacji sekretariatu Studiów, przeniesione do formy
elektronicznej, stanowi¹ przedmiot naszych analiz oraz okaza³y siê byæ szczególnie wartociowym materia³em badawczym. W oparciu o zgromadzone i odpowiednio opracowane
dane zrealizowano g³ówny cel pracy, którym jest przedstawienie charakterystyki absolwentów i uchwycenie zachodz¹cych zmian w kszta³ceniu na Studiach Podyplomowych Geodezji Numerycznej w przeci¹gu 10 lat ich dzia³alnoci.
Warto nadmieniæ, i¿ omawiane studia podyplomowe w chwili ich powo³ania nosi³y nazwê
Studium Podyplomowe Geodezji Numerycznej, ale w nastêpstwie zmian Regulaminu studiów
podyplomowych i Zarz¹dzeñ Rektora UWM w Olsztynie obecna pe³na ich nazwa jest nastêpuj¹ca: Studia Podyplomowe w zakresie Geodezji numerycznej. Zawarty w nazwie Studiów termin
geodezja numeryczna nale¿y uto¿samiaæ ze wspó³czenie realizowan¹ nowoczesn¹ geodezj¹
cyfrow¹. W latach 90. minionego stulecia w krajowej terminologii geodezyjnej przymiotnik numeryczny powszechnie u¿ywany by³ jako odpowiednik anglojêzycznego digital. Widoczne jest to
wyranie na przyk³adzie definicji terminów mapa numeryczna i mapa cyfrowa zamieszczonych w Internetowym leksykonie geomatycznym (Gadzicki, 2004).
m

Program ramowy i realizacja zajêæ
Ramowy program Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej zatwierdzi³a Rada
Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (dawniej Rada Wydzia³u GiGP ART w Olsztynie) na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 1999
roku, zagadnienia w nim ujête dostêpne s¹ na stronie domowej Studiów (http://geo.mapa.net.pl).
Niemniej jednak warto wskazaæ, i¿ obecnie obejmuje on nastêpuj¹ce grupy zagadnieñ:
m geoinformatykê, a w jej zakresie: wprowadzenie do baz danych, podstawy budowy
sieci komputerowych, technologie internetowe w SIP, wprowadzenie do teorii informacji geograficznej, podstawy modelowania informacji geograficznej wed³ug norm
miêdzynarodowych i europejskich;
m techniki pomiarowe, a w ich zakresie: wprowadzenie do instrumentoznawstwa i elektronicznych technik pomiarowych, techniki wyznaczania pozycji z wykorzystaniem
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systemów satelitarnych GNSS, pomiary sytuacyjno-wysokociowe tachimetrem elektronicznym oraz zestawem RTK GNSS;
m wybrane dzia³y geodezji, a w ich zakresie: podstawowe zagadnienia wspó³czesnej
geodezji, podstawowe zagadnienia wspó³czesnej kartografii, projektowanie i u¿ytkowanie wspó³czesnych osnów szczegó³owych, podstawy systemów satelitarnych
GNSS, podstawy fotogrametrii cyfrowej;
m podstawowe obliczenia geodezyjne, a w ich zakresie: realizacjê podstawowych obliczeñ geodezyjnych, wykorzystanie metod analityczno-obliczeniowych w geodezji;
m mapê cyfrow¹, a w jej zakresie: wykorzystanie mapy cyfrowej w zastosowaniach
in¿ynierskich, opracowanie mapy z pomiarów bezporednich oraz przetwarzania graficzno-numerycznego istniej¹cych materia³ów, zagadnienie dok³adnoci wielkoskalowych map cyfrowych;
m nowoczesny orodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a w jego zakresie:
zasady prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci
cyfrowej w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, zajêcia warsztatowe z regionalnym systemem informacji geograficznej w £odzi (Wojewódzki ODGiK), zajêcia
warsztatowe z wykorzystaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Zgierzu (Powiatowy ODGiK), zajêcia warsztatowe w Miejskim Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie, zajêcia warsztatowe w Numerycznym ODGiK w Elbl¹gu;
m systemy informacji terenowej, a w ich zakresie: wiatowe standardy i krajowe rozwi¹zania w zakresie budowy i prowadzenia systemów informacji przestrzennej. Przedstawiane s¹ tak¿e praktyczne rozwi¹zania: System Informacji Przestrzennej Urzêdu
Marsza³kowskiego w Gdañsku, organizacja Regionalnego Systemu Informacji Geograficznej w £odzi, Elbl¹ski System Informacji Przestrzennej, System Informacji Przestrzennej Geo-Map, System Informacji Przestrzennej Geo-Info.
Szczegó³owa tematyka zajêæ (dostêpna na stronie http://geo.mapa.net.pl) ulega ci¹g³ej
modyfikacji. W pierwszych edycjach SPGN prowadzono zajêcia zwi¹zane z obs³ug¹ i budow¹ komputera, gdy¿ istnia³o zapotrzebowanie na takie wiadomoci. Dzi w zamian proponujemy zagadnienia zwi¹zane z teori¹ informacji geograficznej, modelowaniem danych i rozszerzamy tematykê o zagadnienia zwi¹zane z dyrektyw¹ INSPIRE oraz z nowoczesnymi
technikami pomiarowymi w systemie ASG-EUPOS. Zajêcia Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej s¹ prowadzone w formie: wyk³adów, æwiczeñ laboratoryjnych, æwiczeñ
terenowych i zajêæ warsztatowo-seminaryjnych. Liczba godzin w poszczególnych grupach
zajêæ wynosi: 1) wyk³ady  ok. 60, 2) æwiczenia laboratoryjne i terenowe  ok. 70, 3) zajêcia
warsztatowo-seminaryjne  ok. 70.
Proponowana ró¿norodnoæ tematyki zajêæ oraz ró¿ne formy jej realizacji tworz¹ specyficzny klimat Studiów. Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej wykonuj¹ zadania, w ramach których: pozyskuj¹, przetwarzaj¹ i wizualizuj¹ dane geograficzne, a
ponadto zg³êbiaj¹ zasady ich modelowania zgodnie z normami ISO z grupy TC 211.
Trzon zespo³u wyk³adowców stanowi¹ pracownicy Katedry Geodezji Szczegó³owej oraz
pracownicy innych jednostek Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wspieraj¹ ich specjalici z urzêdów administracji geodezyjnej (rz¹dowej i samorz¹dowej) oraz
specjalici z przedsiêbiorstw geoinformatycznych o du¿ym dorobku i dowiadczeniu zawodowym, przedstawiaj¹cy nowoczesne rozwi¹zania zaimplementowane w swoich miejscach
pracy. Kadra akademicka prowadzi zajêcia teoretyczne, laboratoryjne i terenowe. Natomiast
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pracownicy nadzoru geodezyjnego, ODGiK, i firm prywatnych wzbogacaj¹ tematykê Studiów o zagadnienia interesuj¹ce praktyków. Prezentacja wdro¿onych rozwi¹zañ pozwala
uczestnikom SPGN ogarn¹æ postêpuj¹c¹ wci¹¿ transformacjê zawodu geodety, przejawiaj¹c¹ siê przejciem z klasycznej geodezji w geodezjê cyfrow¹ (numeryczn¹). Przedstawiciele
firm geoinformatycznych w ramach zajêæ warsztatowo-seminaryjnych przedstawiaj¹ wybrane zagadnienia z programu zajêæ, które koresponduj¹ z ich osi¹gniêciami wdro¿eniowymi
i ich projektami dotycz¹cymi nadchodz¹cych zmian. S¹ bardzo otwarci w dyskusjach, przybieraj¹cych czêsto formê ustnych potyczek ze studentami.
W trakcie zadañ dydaktycznych uczestnicy SPGN wykorzystuj¹ sprzêt pomiarowy do
pozyskiwania geodanych, g³ównie tachimetry elektroniczne i odbiorniki satelitarne GNSS.
Poznaj¹ tak¿e obs³ugê klasycznych i elektronicznych geodezyjnych instrumentów pomiarowych, w tym naziemnego skanera laserowego. A z narzêdzi informatycznych opracowuj¹cych te dane wykorzystuj¹: Access, Winkalk, Mikromap, C-Geo, Geo-Info, Mikrostation,
GeoMedia, AutoCadMap, Civil 3D, Geo-Map, ArcGIS, Visio oraz serwis Geoportal. Zastosowanie wielu oprogramowañ jest celowe, gdy¿ pozwala na zderzenie siê z wieloma oryginalnymi rozwi¹zaniami i kreowanie sytuacji do twórczej dyskusji. Prowadz¹cy zajêcia nie ucz¹
obs³ugi danego systemu lub aplikacji, ale stosuj¹c je, koncentruj¹ siê na realizacji treci programowych  ze wskazaniem metodyki rozwi¹zywania zadañ (opracowañ geomatycznych).
Taki scenariusz realizowany jest od pocz¹tku dzia³alnoci Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej  przez wykonywanie zadañ uczestnicy SPGN porednio poznaj¹ ró¿ne
mo¿liwoci dostêpnych narzêdzi geoinformatycznych.
Zajêcia warsztatowo-seminaryjne zwi¹zane z tematyk¹ ODGiK prowadzone s¹ przez pracowników orodków w: Elbl¹gu, Gdañsku, Zgierzu, £odzi i Lesznie (wczeniej Wrzeni).
Wybrane, ale i chêtne do wspó³pracy orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
przoduj¹ce w informatyzacji zasobu, przedstawiaj¹ uczestnikom SPGN swoje rozwi¹zania i
problemy. Takie zajêcia s¹ szczególnie cenne dla naszych studentów wywodz¹cych siê z
ODGiK, w których zasób prowadzony jest jeszcze metodami tradycyjnymi.
Zajêcia prowadzone przez pracowników firm geoinformatycznych: OPeGieKa Elbl¹g,
SYSTHERM INFO, GEO-SYSTEM (APRO do 2003 r., GEOBID do 2004 r., DIESIGNERS
w latach 20042006)  zwi¹zane z prezentacjami wybranych zagadnieñ dotycz¹cych gromadzenia, udostêpniania i przetwarzania danych  uwypuklaj¹ specyfikê oprogramowañ.
Od 2005 roku Studia Podyplomowe Geodezji Numerycznej w³¹czy³y do tematyki zajêæ
zagadnienia zwi¹zane z teori¹ informacji geograficznej (TIG). Dziêki tym zajêciom uczestnikom SPGN staj¹ siê zrozumia³e zagadnienia dotycz¹ce: dyrektywy INSPIRE, norm ISO z
grupy TC 211 oraz metodyki modelowania informacji geograficznej.

Uczestnicy studiów podyplomowych
Uczestnikami Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej do 2006 r., zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami, w zasadzie mogli zostaæ wy³¹cznie absolwenci studiów wy¿szych o profilu geodezyjnym. Tacy s³uchacze oczekiwali uzupe³nienia posiadanej
wiedzy geodezyjnej o nowe rozwi¹zania pomiarowe i geoinformatyczne wynikaj¹ce z rozwoju technologicznego oraz z nowych zadañ stawianych geodezji. W przeci¹gu dzia³alnoci
SPGN rekrutowalimy studentów g³ównie z grona pracowników administracyjnych. Stanowi¹ oni 75% absolwentów, w tej grupie 29% okrela³o jako miejsce pracy Starostwo Powia-
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towe, a 27% wskazywa³o  ODGiK. Z sektora prywatnego (S.C., Sp. z o.o., S.A.)  wykonawstwa geodezyjnego wywodzi³o siê 25% studentów (rys. 1a).
W pierwszych edycjach uczestnikami SPGN by³a g³ównie kadra kierownicza: geodeci
powiatowi, miejscy, kierownicy ODGiK, dyrektorzy, naczelnicy. Ogó³em w ci¹gu 10 lat ta
grupa stanowi 28% naszych absolwentów. Liczna grupa, a¿ 13% to inspektorzy, a tylko 2%
 w³aciciele firm geodezyjnych. W kolejnych edycjach zwiêksza siê liczba studentów ze
stanowisk szczebla ni¿szego. Doæ powszechna staje siê praktyka, ¿e przeszkolona kadra
kierownicza wysy³a swoich pracowników. Ogó³em ta grupa osób stanowi 57% naszych
absolwentów (rys. 1b).
Zapocz¹tkowanie w Polsce Procesu Boloñskiego postuluj¹cego ustawiczne dokszta³canie pracowników skutkuje tym, ¿e od 2006 roku rekrutujemy studentów niezale¿nie od
kierunku wykszta³cenia na poziomie wy¿szym. W efekcie wród absolwentów Studiów
Podyplomowych Geodezji Numerycznej s¹ ju¿: gospodarze przestrzenni, budowlañcy, geografowie, in¿ynierowie rodowiska, lenicy, mechanicy, ekonomici (a nawet: rolnik, oceanograf, nawigator, elektronik, pedagog, humanista-filolog)  stanowi¹ oni obecnie 2% absolwentów. Pomimo tak zró¿nicowanego wykszta³cenia wy¿szego, wszyscy zwi¹zani s¹
bezporednio lub porednio z zawodem geodety. Czynnie go wykonuj¹ lub zamierzaj¹ podj¹æ siê tej profesji (administracja, ODGiK lub firma geoinformatyczna)  wykluczaj¹c oczywicie wykonawstwo robót terenowych.
Absolwenci studiów geodezyjnych rekrutuj¹ siê g³ównie z UWM w Olsztynie (dawnej
ART, a nawet dawnej WSR)  stanowi¹ oni 59%. Drug¹ grupê pod wzglêdem liczebnoci
stanowi¹ absolwenci Politechniki Warszawskiej  21%, a w dalszej kolejnoci absolwenci:
AR Wroc³aw  14%, AR Kraków  4%, AGH Kraków  2% (rys. 2).

Geolokalizacja absolwentów
Uczestnicy SPGN przyje¿d¿ali do Olsztyna z ró¿nych stron kraju. W bie¿¹cym roku
akademickim jeden ze studentów przylatywa³ na zajêcia z Wysp Brytyjskich. Trudy i koszty dojazdu mo¿na porednio prze³o¿yæ na miarê motywacji w chêci podnoszenia kwalifikacji zawodowych. S¹ one du¿e, szczególnie dla osób zamieszka³ych daleko od miejsca
realizacji zajêæ. Wizualizacja miejsc (na mapie województw), z których doje¿d¿ali co miesi¹c nasi obecni absolwenci do Olsztyna, niech stanowi wskanik ponoszonych trudów.
Na rysunku 3 przedstawiono liczbê absolwentów SPGN wywodz¹cych siê z poszczególnych regionów kraju. Najliczniejsza liczba absolwentów SPGN przyje¿d¿a³a z województwa mazowieckiego, w tym 3 osoby z Warszawy. Nie odnotowano ¿adnej osoby z województwa wiêtokrzyskiego. Województwo warmiñsko-mazurskie zakwalifikowa³o siê jako
drugie pod wzglêdem liczebnoci absolwentów  24, ale z samego Olsztyna wywodzi³o siê
5 osób, z Elbl¹ga  7. Z Gdañska odnotowano 15 absolwentów, by³a to najliczniejsza grupa
z jednej miejscowoci, w której a¿ 10 osób deklarowa³o miejsce pracy zwi¹zane z wykonawstwem geodezyjnym.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e studenci studiów podyplomowych podejmuj¹ wysi³ek uczestnictwa
w zajêciach, w wiêkszoci przypadków, w czasie ustawowo wolnym od pracy i przeznaczonym na wypoczynek. Niektórzy uczestnicy SPGN, aby dojechaæ na zajêcia w pi¹tek
(rozpoczynaj¹ce siê o godz. 12:15) wyje¿d¿ali ju¿ w czwartek ze swoich miejscowoci
(opuszczaj¹c dwa dni pracy).
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Ustawiczne kszta³cenie  wiek absolwentów SPGN
Coraz powszechniej mówi siê o koniecznoci ustawicznego kszta³cenia, co jest zrozumia³e przy burzliwym rozwoju technologicznym. Szczegó³owa analiza wieku absolwentów
Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej wskazuje, ¿e nasi absolwenci reprezentuj¹
grupê bardzo zró¿nicowan¹ wiekowo  od 23 do 65 lat, redni wiek absolwenta wynosi 36
lat (rys. 4). W kategorii wiekowej do 35 lat mieci siê 56% absolwentów. Wiek studentów
zmienia siê, w pierwszych trzech edycjach SPGN (które odby³y siê w roku 1999/2000)
dominowa³y osoby w wieku zawodowo dojrza³ym  redni wiek wynosi³ 40 lat. W ostatnich
trzech edycjach SPGN (lata: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), redni wiek absolwenta
znacznie siê obni¿y³ i kszta³tuje siê w przedziale 2933 lata.

Czesne za uczestnictwo w studiach podyplomowych
S³uchacze pracuj¹cy w administracji publicznej donosz¹ o trudnociach z uzyskaniem
dofinansowania na pokrycie kosztów dokszta³cania w formie studiów podyplomowych. Byæ
mo¿e pojawi¹ siê nowe mo¿liwoci ich finansowania, jak ma to miejsce w przypadku osób
zatrudnionych w przedsiêbiorstwach. Wchodz¹ca w ¿ycie w dniu 22 sierpnia 2009 roku
ustawa o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców,
umo¿liwia przyznanie rodków na dofinansowanie kszta³cenia na studiach podyplomowych
pracowników przedsiêbiorstw prywatnych oraz przedsiêbiorstw pañstwowych i spó³ek z
udzia³em Skarbu Pañstwa. Mianowicie, na wniosek przedsiêbiorcy znajduj¹cego siê w przejciowych trudnociach finansowych (który utworzy³ fundusz szkoleniowy) Starosta mo¿e
dofinansowaæ z Funduszu Pracy m.in. kszta³cenie na studiach podyplomowych w wysokoci do 80% kosztów (Ustawa, 2009).
W pierwszych trzech edycjach Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej 89%
absolwentów mia³o sfinansowane studia przez pracodawcê. W kolejnych latach coraz wiêksza liczba studentów samodzielnie ponosi koszty swojego dokszta³cania, w przypadku ostatniego rocznika absolwentów  a¿ 78% (rys. 5).
Op³ata za uczestnictwo w SPGN obecnie wynosi 4800 z³otych. W ostatnich latach znacznie
wzros³a (z kwoty 2000 z³ w 1999 roku) z powodu radykalnego zwiêkszenia narzutów ogólnouczelnianych i wydzia³owych. Uczestnicy pokrywaj¹ ponadto w³asne wydatki zwi¹zane z
dojazdem, zakwaterowaniem i wy¿ywieniem.

Wykonane prace dyplomowe
Efektem niewymiernym dzia³alnoci Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej
s¹ prace dyplomowe, które w kilku przypadkach zosta³y ju¿ wdro¿one w bie¿¹cej dzia³alnoci administracji geodezyjnej, ODGiK i innych s³u¿b oraz instytucji. Wymieniæ mo¿na m.in.:
m Za³o¿enie bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów dla Powiatu £owickiego (Nowiñska-wieszkowska, 2000).
m Opracowanie warunków technicznych za³o¿enia lokalnej sieci komputerowej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami (Granacka, 2001).
m Zbudowanie bazy danych w Microsoft Access® w celu unowoczenienia dzia³alnoci
Zespo³u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Urzêdzie Miejskim w Suwa³kach (Misiukiewicz, 2001a, 2001b).
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Opracowanie systemu zarz¹dzania mapami m. Wa³brzycha (Nowak, 2002, 2003).
Opracowanie koncepcji informatyzacji zasobów MODGiK w Bielsku-Bia³ej (Jodkowska, 2004).
m Wykorzystanie technologii GPS w kontrolach obszarowych realizowanych przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Kalinowski, 2006).
m Opracowanie koncepcji wykorzystania narzêdzi GIS w planowaniu i wykonywaniu
zabiegów ochronnych w nielenych ekosystemach l¹dowych w S³owiñskim Parku
Narodowym (Sobocka, 2007).
m Opracowanie koncepcji wykorzystania danych GIS przy obs³udze wniosków o przyznanie p³atnoci bezporednich do gruntów rolnych (Kozica, 2007).
m Opracowanie fragmentu bazy SIP dla obwodu nr 154 Ko³a ³owieckiego Przepiórka
w Bojszowach (Radczuk, 2007).
m Zastosowanie GIS w badaniach gleboznawczych na przyk³adzie Rezerwatu Jezioro
£uknajno (Domañska, 2008a, 2008b).
m Opracowanie mapy numerycznej w systemie EWID2000® wspomagaj¹cej gospodarkê nieruchomociami (Zakrzewska, 2008).
m Opracowanie wielkoskalowej mapy numerycznej placu szybowego SW-4 O/ZG Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Mied S.A. (S³owikowska-Ma³ek, 2008).
m Opracowanie warstwy lenej mapy numerycznej dotycz¹cej parkingów lenych z
obszaru Nadlenictwa Maskuliñskie (£opatko, 2009).
Tematyka prac dyplomowych jest cile zwi¹zana z szeroko rozumian¹ geomatyk¹, poruszane s¹ w nich zagadnienia dotycz¹ce dzia³alnoci administracji i wykonawstwa geodezyjnego. W szczególnie cennych pracach (np. Misiukiewicz, 2001a; Nowak, 2002; S³owikowska-Ma³ek, 2008; £opatko, 2009) sformu³owano propozycje nowych rozwi¹zañ oraz
usprawnienia ju¿ istniej¹cych procedur z wykorzystaniem narzêdzi geoinformatycznych.
Zosta³y one wdro¿one przez naszych absolwentów.
m
m

Podsumowanie i wnioski
W Deklaracji Boloñskiej (DB) sformu³owano postulat o dostosowywaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, w okresie 10-letniego funkcjonowania Studiów Podyplomowych
Geodezji Numerycznej (powo³anych w roku przyjêcia DB) zauwa¿ono, i¿ rzeczywicie istnieje ci¹g³a potrzeba dokszta³cania kadr administracyjnych i wykonawców opracowañ geodezyjnych. Niezbêdne s¹ studia podyplomowe dostarczaj¹ce wiedzy i umiejêtnoci z zakresu
nowych technologii oraz nowych zagadnieñ zwi¹zanych ze zmianami rynku pracy.
Dobrym rozwi¹zaniem przy realizacji procesu ustawicznego kszta³cenia jest pozyskanie
rodków na ten cel z funduszy Unii Europejskiej. Zapewni³oby to mo¿liwoæ podnoszenia
kwalifikacji pracownikom s³u¿by publicznej. Wyniki przeprowadzonych analiz w ramach
niniejszej pracy wskazuj¹, ¿e pracownicy pionu administracyjnego niezale¿nie od wieku i
stanowiska, chêtnie uczestnicz¹ w studiach podyplomowych. Jednak koszty uczestnictwa
w studiach podyplomowych czêsto nie pozwalaj¹ na podjêcie decyzji o dokszta³ceniu. Dostrzegalna jest tendencja wzrostu zainteresowania podjêciem nauki na studiach podyplomowych wród m³odych pracowników s³u¿b geodezyjnych lub osób aplikuj¹cych o takie stanowiska.
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Obni¿aj¹cy siê wiek s³uchaczy wskazuje na ci¹g³e braki w wykszta³ceniu geoinformatycznym na poziomie studiów wy¿szych. Zauwa¿a siê tak¿e tendencje zatrudniania w s³u¿bie
geodezyjnej i kartograficznej absolwentów innych kierunków i specjalnoci (szczególnie absolwentów geografii, informatyki). wiadczy to o koniecznoci rozszerzenia treci programowych na studiach geodezyjnych o zagadnienia zwi¹zane z systemami i infrastruktur¹
danych przestrzennych oraz informatyk¹ stosowan¹. W ramach Studiów Podyplomowych
Geodezji Numerycznej staramy siê to realizowaæ, umo¿liwiaj¹c jednoczenie uzupe³nienie
podstawowej wiedzy geodezyjnej pracownikom s³u¿by geodezyjnej legitymuj¹cych siê wykszta³ceniem wy¿szym niegeodezyjnym.
Przeprowadzone analizy 10-letniej dzia³alnoci Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków koñcowych:
m Istnieje potrzeba ci¹g³ego dokszta³cania geodetów z nowych rozwi¹zañ geomatycznych.
m Pracownicy pionu administracyjnego niezale¿nie od wieku i stanowiska chêtnie uczestnicz¹ w studiach podyplomowych (zw³aszcza, gdy zapewnione jest ród³o ich finansowania).
m Wiedza zdobyta przez pierwszych s³uchaczy szczebla kierowniczego u³atwi³a podejmowanie decyzji zwi¹zanych z informatyzacj¹ pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
m Obni¿aj¹cy siê wiek s³uchaczy wskazuje na niedosyt zagadnieñ geoinformatycznych
w kszta³ceniu na poziomie studiów wy¿szych.
m Studia Podyplomowe Geodezji Numerycznej, wychodz¹c naprzeciw wspó³czesnym
potrzebom rynku pracy, dostarczaj¹ zarysu wiedzy geodezyjnej oraz wiadomoci i umiejêtnoci z zakresu realizacji geodezyjnych opracowañ cyfrowych (numerycznych).
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Abstract
Post-graduate studies of digital geodesy at the Faculty of Geodesy and Land Management of the
University of Warmia and Mazury in Olsztyn focus on education in new technologies of surveying.
The studies are dedicated to government and self-government administration employees.
The paper presents the curriculum resulting mainly from:
m progress in surveying and GIS technology,
m new requirements of administration,
m implementation of INSPIRE Directive and ISO/TC 211standards.
University teachers and employees of geodetic administration and of the companies involved in
geoinformation constitute the teaching staff. In effect, students have opportunity to gain both practical
and theoretical knowledge.
The paper presents also the profile of students: their background, age, occupation and localization.
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Rys. 2. Studenci SPGN jako absolwenci wydzia³ów
geodezyjnych
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Rys. 1. Absolwenci SPGN: a  miejsce pracy,
b  stanowiska w pracy

Rys. 3. Geolokalizacja absolwentów SPGN  klasyfikacja województw
z uwzglêdnieniem liczby absolwentów
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Rys. 4. Struktura wieku absolwentów SPGN

Rys. 5. Absolwenci SPGN samodzielnie pokrywaj¹cy koszty dokszta³cania w kolejnych latach
edycji studiów

47

