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Nasze studia podyplomowe 
pozwolą Ci
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w pełni realizować cele szczegółowe kształ-

cenia zgodnie z nową podstawą programo-

wą z geografii, 

wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu 

geoinformacji podczas prowadzenia zajęć 

z różnych przedmiotów nauczanych w szkole 

podstawowej oraz średniej (np. informatyka, 

biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, 

podstawy przedsiębiorczości itp.),

podjąć pracę w ośrodkach szkoleniowych 

związanych z wdrażaniem nowoczesnych 

technologii do edukacji oraz organach admi-

nistracji publicznej i różnego typu firmach 

wykorzystujących nowoczesne technologie 

geoinformacyjne.
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Podstawowe informacje
Więcej informacji:

geografia.up.krakow.pl

Rekrutacja trwa!

rekrutacja-podyplomowe.up.krakow.pl

Dlaczego warto podjąć
 studia podyplomowe

GEOINFORMACJA W EDUKACJI?
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pierwsze tego typu studia podyplomowe 

w Polsce,

nie jest wymagana zaawansowana znajo-

mość obsługi komputera,

studia są skierowane nie tylko do nauczycieli,

niskie czesne,

tylko 2 semestry,

przyjazna atmosfera,

doskonała baza dydaktyczna,

nowoczesne pracownie GIS,

przewaga zajęć praktycznych,

wykwalifikowana kadra nauczycieli akade-

mickich,

profesjonalne przygotowanie merytoryczne 

oraz praktyczne słuchaczy, w tym do prowa-

dzenia zajęć z geografii z wykorzystaniem 

technologii geoinformacyjnych zgodnie 

z nową podstawą programową,

możliwość podjęcia pracy w instytucjach 

i firmach wykorzystujących technologie geo-

informacyjne.

Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

tel. 12 662 62 45Serdecznie zapraszamy
na studia!

Instytut Geografii

geografia.up.krakow.pl

Instytut  
Geografii
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czas trwania: 2 semestry 

(od października do czerwca – 1 cykl 

lub od marca do lutego – 2 cykl),

liczba godzin: 175,

ECTS: 30,

czesne: 1 500 zł/sem,

zjazdy: sobota, niedziela (1 w miesiącu).

Podstawowe informacje Cele studiów Kursy w ramach studiów

Dla kogo studia?

Studia są adresowane do:

nauczycieli przyrody i geografii oraz innych 

przedmiotów (np. informatyki, historii, biolo-

gii wiedzy o społeczeństwie, podstaw przed-

siębiorczości) związanych z praktycznym wy-

korzystaniem geoinformacji podczas zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych,

pracowników ośrodków szkolenia nauczy-

cieli, administracji publicznej oraz różnych 

firm, wykorzystujących nowoczesne techno-

logie przy rozwiązywaniu problemów m.in. 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

przestrzennej,

absolwentów różnych kierunków (m.in. przy-

rodniczych, ścisłych, technicznych, społe-

cznych i humanistycznych), którzy są zainte-

resowani praktycznym wykorzystaniem geo-

informacji.
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podniesienie kompetencji nauczycieli w za-

kresie praktycznego wykorzystania geoin-

formacji na lekcjach przyrody i geografii (tre-

ści programowe zostały dostosowane do 

nowej podstawy programowej) oraz podczas 

zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu 

kształcenie uczniów zdolnych (w zakresie 

przygotowywania do konkursów i olimpiad 

przedmiotowych),

przygotowanie słuchaczy do przeprowa-

dzania lekcji i innych zajęć edukacyjnych 

z wykorzystaniem narzędzi geoinformacyj-

nych,

przygotowanie słuchaczy do wykorzystywa-

nia technologii geoinformacyjnych przy 

rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki przestrzen-

nej.

Program studiów obejmuje następujące prze-

dmioty:

technologie informacyjne w edukacji,

źródła informacji przestrzennej,

miejsce geoinformacji w edukacji,

podstawy teledetekcji,

podstawy GIS,

podstawy kartografii numerycznej,

wykorzystanie GIS w badaniach przyrodni-

czych ,

wykorzystanie GIS w badaniach społeczno-

ekonomicznych,

pracownia projektowa.
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