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Opis kursu (cele kształcenia)

Kurs prowadzony jest w języku polskim. Celem kursu jest zapoznanie studenta ze sposobami 
pozyskiwania i przetwarzania danych teledetekcyjnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona  
na to, by student: uzyskał biegłość w pozyskiwaniu danych satelitarnych dostępnych bez opłat  
w  sieci  Internet,  potrafił  m.in.:  przeprowadzić  korekcje  zobrazowania  satelitarnego,  dokonać 
wyboru metody jego klasyfikacji, przeprowadzić analizy sklasyfikowanego obrazu satelitarnego  
w kontekście pozyskania informacji o pokryciu terenu, a także umiał przedstawić wyniki analiz 
pod postacią mapy tematycznej.

Efekty uczenia się 

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01 Opisuje historię rozwoju teledetekcji satelitarnej oraz 
definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu teledetekcji 
satelitarnej.

W02 Wskazuje sposoby, źródła pozyskiwania materiałów 
teledetekcyjnych oraz oprogramowanie niezbędne do 
przeprowadzenia stosownych analiz.

W03 Posiada wiedzę na temat naturalnych 
i antropogenicznych zmian w pokryciu terenu.

W02

W02

W01,  W05
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Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Wyszukuje, pobiera, przetwarza i analizuje dane 
satelitarne.

U02 Zna oprogramowanie GIS oraz posługuje 
się odpowiednim programem w zależności od badanego 
problemu związanego ze zmianami pokrycia terenu 
i analizą pokrywy roślinnej.

U03 Przygotowuje finalne opracowania kartograficzne 
oraz je interpretuje.

U01, U04, U05

K_UW01

U05

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01 Postępuje zgodnie z zasadami etyki, przestrzega 
zasad BHP, sumiennie wykonuje powierzone zadania, 
wyraża chęć pracy w grupie.

K02 Dba o sprzęt komputerowy, znajdujący się w 
pracowni komputerowej, korzysta ze sprawdzonych 
internetowych źródeł informacji teledetekcyjnej, 
przestrzega praw autorskich dotyczących 
oprogramowania i danych.

K03  Jest świadomy konieczności ciągłego 
i samodzielnego uaktualniania oraz poszerzania swojej 
wiedzy, krytycznie interpretuje wyniki przeprowadzonych 
analiz przestrzennych.

K01

K_KR01

K02

* prócz odniesienia do efektów kształcenia dla specjalności, w tabeli zamieszczono także odniesienia do kierunkowych 
efektów kształcenia. 

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 10 10

ZO Z

Opis metod prowadzenia zajęć
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Kurs prowadzony jest w formie wykładu i laboratorium. Wykłady odbywają się zdalnie, natomiast 
konwersatoria – stacjonarnie w pracowni komputerowej.
Podczas wykładów stosowane są techniki multimedialne, a także metody aktywizujące studentów 
np. dyskusja.
W trakcie  laboratoriów  wykorzystywane  są  techniki  multimedialne  oraz  metody  aktywizujące 
studentów, w tym m.in.: dyskusja, burza mózgów, praca w grupie itp.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 x x x x
W02 x x x x
W03 x x x x
U01 x x x x
U02 x x x x
U03 x x x x
K01 x x x x
K02 x x x x
K03 x x x x

Kryteria oceny

Zaliczenie  wykładu:  na  podstawie  kolokwium  zaliczeniowego  (obowiązują  treści  
z wykładów i laboratoriów).

Zaliczenie laboratorium: na podstawie prac zlecanych przez prowadzącego podczas 
zajęć; przygotowanie projektu grupowego.

Uwagi

Wykład  –  obowiązkowa  obecność  na  zajęciach,  kontrola  obecności  na  każdych 
zajęciach.

Laboratorium – obowiązkowa obecność na zajęciach; kontrola obecności na każdych 
zajęciach.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Tematyka wykładów:

1. Czym jest teledetekcja satelitarna? Historia rozwoju teledetekcji satelitarnej.
2. Sposoby pozyskiwania danych z pułapu satelitarnego.
3. Przetwarzanie teledetekcyjnych danych satelitarnych.
4. Korekcje obrazów satelitarnych.
5. Klasyfikacje treści obrazów satelitarnych.
6. Indeksy wegetacji i indeksy topograficzne.
7. Analiza i interpretacja zobrazowań satelitarnych.

Tematyka laboratoriów:
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1. Pozyskiwanie materiałów teledetekcyjnych (np. Libra, GloVis, EarthExplorer, LandViewer, 
Sentinel Hub, Copernicus Land Monitoring Service, CGIAR CSI itp.).

2. Przygotowanie danych teledetekcyjnych do wykorzystania w oprogramowaniu GIS (m.in. 
korekcja atmosferyczna i topograficzna).

3. Przeprowadzenie  klasyfikacji  wielospektralnych  obrazów  satelitarnych  (klasyfikacja 
nadzorowana, nienadzorowana, obiektowa).

4. Przeprowadzenie analizy zmienności pokrycia terenu z wykorzystaniem sklasyfikowanych 
obrazów  teledetekcyjnych  oraz  Corine  Land  Cover  (CLC),  pochodzących  z  różnych 
okresów czasu.

5. Generowanie  indeksów  wegetacji  (m.in.  NDVI)  z  posiadanych  zobrazowań 
wielospektralnych.

6. Obliczanie indeksów topograficznych (m.in. spadki, ekspozycje) z numerycznego modelu 
terenu (DEM).

7. Kartograficzne opracowanie wyników analiz.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
satellite remote sensing
supervised classification
unsupervised classification
object classification
topographic correction
atmospheric correction
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
slope
aspect

Wykaz literatury podstawowej
Adamczyk J., Będkowski K., 2007: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

Dworak  T.Z.,  Hejmanowska  B.,  Pyka  K.,  2007:  Problemy  teledetekcyjnego  monitoringu 
środowiska, T. 1. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Dworak  T.Z.,  Hejmanowska  B.,  Pyka  K.,  2011:  Problemy  teledetekcyjnego  monitoringu 
środowiska, T. 2. Teledetekcja wód i powierzchni ziemi. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Sanecki  J.  (red.),  2006:  Teledetekcja:  pozyskiwanie  danych.  Wydawnictwa  Naukowo-
Techniczne, Warszawa.

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska-Wiśniewska E., Wyka 
E., Zarychta R. 2019: Źródła danych przestrzennych [w:]  Wiśniewska-Wołoszyńska E., Szkurłat 
E. (red.)  Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli. 
Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 22-26.

Zarychta  R.,  2019:  Krajobraz  poeksploatacyjny  kamieniołomu  Liban  w  Krakowie.  Przegląd 
geologiczny, 67(12): 1002-1011.

Łajczak, A., Zarychta, R., Wałek, G. 2020: Changes in the topography of Krakow city centre, 
Poland, during the last millennium. Journal of Maps, 1-8.

Czasopisma:
Teledetekcja Środowiska (https://teledetekcja.pw.edu.pl)
Roczniki Geomatyki (http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg)
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (http://ptfit.sgp.geodezja.org.pl/archiwum.html).
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Wykaz literatury uzupełniającej

Mularz  S.,  Drzewiecki  W.,  Pirowski  T.,  2007:  Teledetekcyjne  metody  rejestracji 
krajobrazu. Roczniki Geomatyki, V(8): 67-78.

Jakomulska A., Sobczak M., 2001: Korekcja radiometryczna obrazów satelitarnych – metodyka 
i przykłady. Teledetekcja Środowiska, 32: 152-171.

Lewiński,  S.,  2005:  Klasyfikacja  obiektowa  narzędziem  wspomagającym  proces  interpretacji 
zdjęć satelitarnych. Roczniki Geomatyki, III(2): 97-106.

Lewiński,  S.,  2007:  Porównanie  klasyfikacji  obiektowej  z  tradycyjną  klasyfikacją  pikselową  
z  punktu  widzenia  automatyzacji  procesu  tworzenia  bazy  danych  o  pokryciu  i  użytkowaniu 
terenu. Roczniki Geomatyki, V(1): 63-70.

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska-Wiśniewska E., Wyka 
E., Zarychta R. 2019: Analiza i interpretacja informacji o środowisku geograficznym na podstawie 
obrazów  satelitarnych [w:]  Wiśniewska-Wołoszyńska  E.,  Szkurłat  E.  (red.)  Geoinformacja  w 
szkolnej edukacji  geograficznej.  Praktyczny poradnik dla nauczycieli.  Bogucki Wyd. Naukowe, 
Poznań, 57-66.

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska-Wiśniewska E., Wyka 
E., Zarychta R. 2019: Tworzenie prezentacji na temat dóbr kultury i obiektów przyrodniczych
w regionie z wykorzystaniem map i zobrazowań satelitarnych [w:]  Wiśniewska-Wołoszyńska E., 
Szkurłat  E.  (red.)  Geoinformacja  w  szkolnej  edukacji  geograficznej.  Praktyczny  poradnik  dla 
nauczycieli. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 91-97.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 10

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 10

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 7

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 18

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Ogółem bilans czasu pracy 100

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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