
I rok geografii 

 

studia I stopnia  

informacja o specjalności 

Geografia z geoinformacją 



Geoinformacja to dziedzina wiedzy i technologii 

korzystająca z osiągnięć  teledetekcji, systemów 

informacji geograficznej, systemów nawigacji, 

nowoczesnych technik monitoringu środowiska. Celem 

geoinformacji jest badanie środowiska geograficznego 

poprzez przetwarzanie i analizę map cyfrowych, 

obrazowań satelitarnych i danych zmierzonych 

skanerami laserowymi. 

 Na tej podstawie uzyskuje się informację o środowisku 

przyrodniczym i zjawiskach społecznych. Pozwala na szybkie 

 i uzasadnione podejmowanie decyzji np. w kontekście oceny 

zasobów naturalnych, zagospodarowania przestrzeni 

miejskiej, transportu czy lokalizacji działalności biznesowej. 



Absolwent specjalności geoinformacja jest wszechstronnie przygotowany 

do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się redakcją map, 

pozyskaniem i analizą danych przestrzennych. Znajomość różnego typu 

oprogramowania i metod GIS predysponuje absolwenta do zatrudnienia 

w organach administracji publicznej zajmujących się ochroną przyrody 

i planowaniem przestrzennym: Regionalnych Dyrekcjach Ochrony 

Środowiskach, parkach narodowych, urzędach gmin. 



 

 Wstęp do geoinformacji 

 Źródła i bazy danych przestrzennych 

 Matematyczne podstawy geoinformacji 

 Geomarketing 

 Grafika komputerowa 

 GIS w planowaniu przestrzennym 

 Geograficzne Systemy Informacyjne w zarządzaniu 
ryzykiem 

 Geostatystyka 

 Kartografia numeryczna 

 Geoinformacja w zarządzaniu i administracji 

 Teledetekcja środowiska 

 

Kursy w ramach specjalizacji: 



 

• dr Agnieszka Gil 

• dr hab. Tomasz Bryndal prof. UP 

• dr Dorota Chmielowska 

• dr Piotr Dolnicki 

• dr Witold Jucha 

• dr Rafał Kroczak 

• dr Paweł Kroh 

• dr Paweł Struś 

• dr Roksana Zarychta 

 

Nauczyciele akademiccy prowadzący kursy: 

 

 



Studenci geoinformacji zapoznają się z 

najnowocześniejszymi metodami pozyskania i analizy 

danych przestrzennych – skaningiem laserowym, 

przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych itp. 

 

 Studenci poznają szeroką gamę zastosowań geoinformacji 

zarówno w dziedzinie geografii fizycznej – np. modelowanie 

rzeźby terenu, modelowanie hydrologiczne, analiza 

pokrycia terenu, oszacowanie zagrożenia katastrofami 

naturalnymi jak i społeczno-ekonomicznej: geomarketing, 

demografia, analiza sieci transportowej. 



W toku studiów uczestnicy opanowują w stopniu 

zaawansowanym następujące pakiety oprogramowania –  

komercyjne: ArcGIS, Global Mapper 

i opensource: Ilwis, QGIS, Grass, Saga GIS 

. 



Studenci kierunku geoinformacja biorą udział 

w wielu przedsięwzięciach uzupełniających 

organizowanych przez pracowników Instytutu 

Geografii: 

coroczny „GISDAY” - dzień Systemów Informacji 

Geograficznej 

Seminarium Mołdawsko-Polskie w Kiszyniowie 2015 

 



Wyjazd naukowo – turystyczny na kraniec 

swiata, Czukotka, kwiecień 2015 



Studencie geografii i  gospodarki 

przestrzennej, jeśli chcesz pójść 

interesującą ścieżką zawodową, 

dowiedzieć się wszystkiego o 

mapach i przy okazji zwiedzić 

kawałek świata, zapraszamy na 

specjalność Geoinformacja 

Zespół Dydaktyczny 

 Pracowni GIS 

i Technik Informacyjnych 


