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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada rozszerzoną wiedzę o narzędziach GIS. Zna najczęściej używane 
typy danych geograficznych i ich rozszerzenia. Potrafi wykorzystać narzędzia GIS do wizualizacji danych 
zebranych  w  terenie.  Rozumie  czym  są  dane  przestrzenne  i  potrafi  wykonać  podstawowe  analizy 
przestrzenne.

Warunki wstępne

Wiedza Znajomość podstaw geografii, kartografii

Umiejętności
Umiejętność obsługi komputera na poziomie nie niższym niż standard ECDL Core

Kursy Geograficzne systemy informacji przestrzennej 1, Geografia ekonomiczna

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01, zna różne źródła informacji geograficznej i 
podstawowe terminy z zakresu kursu.

W02, zna zasady prawidłowego wykonywania i czytania 
map statystycznych

K_W02, K_W06

K_W10, K_W20
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Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01, wykorzystuje teorie, modele i metody badawcze z 
zakresu geografii społeczno-ekonomicznej

U02, krytycznie korzysta z elektronicznych baz danych 
na podstawie własnych przeprowadzonych badań w 
terenie potrafi dokonać analizy zjawisk społeczno-
gospodarczych

K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06

K_U02, K_U08

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01, rozumie potrzebę dalszego samodzielnego 
dokształcania się w zakresie wykorzystania teledetekcji i  
narzędzi geoinformatycznych oraz uczenia się przez całe 
życie. 

K02, dba o powierzony mu sprzęt i przestrzega zasad 
BHP. 

K03, postępuje zgodnie z zasadami etyki. Przestrzega 
praw autorskich i licencji użytkownika związanych z 
oprogramowaniem. Krytycznie ocenia pozyskane dane 
teledetekcyjne.

K_KK01, K_K04

K_K06

K_K03, K_K08,

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

ZO

Opis metod prowadzenia zajęć

Kurs prowadzony jest w formie laboratoriów, podczas których  stosowane są techniki  multimedialne, a 
także metody aktywizujące studentów m.in. dyskusja, burza mózgów itp.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, student musi wykonać określone zadania – projekty w trakcie 
kursu i przesłać je do prowadzącego.

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

Kryteria oceny

Zaliczenie laboratorium: na podstawie prac zlecanych przez prowadzącego podczas 
zajęć. Brak zaliczenia któregokolwiek ćwiczenia (szczególnie treści realizowanych 
podczas nieobecności studenta) uniemożliwia zaliczenie końcowe. Każdy student 
może być nieobecny maksymalnie 1 raz bez względu na powód.

Uwagi Obowiązkowa obecność na zajęciach; kontrola obecności na każdych zajęciach.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Wprowadzenie do systemów GIS (oprogramowanie ArcGIS, zastosowanie);

2. Podstawy wykorzystywania modułu zarządzania danymi i metadanymi (ArcCatalog) oraz 
modułu edycji i wizualizacji (ArcMap);

3. Realizacja modelowego projektu GIS (od określenia zadania, przez organizację zbiorów 
danych, georeferencję podkładów, zmiany odwzorowania, edycję danych, ich przetworzenie, 
analizy i prezentację wyników);

4. Edycja warstw wektorowych w GIS;

5. Modele danych przestrzennych;

6. Rodzaje analiz przestrzennych;

7. Analizy danych rastrowych (GRID) i wizualizacja wyników;

8. Źródła danych.
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Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

 Geographic Information System (GIS)
 spatial data
 raster data
 vector data
 attribute
 georeferencing
 shapefile
 digital elevation model
 digital terrain model
 spatial analysis
 geospatial layers

Wykaz literatury podstawowej

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS: obszary zastosowań. PWN, Warszawa. 

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2008, GIS: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Urbański J., 2012: GIS w badaniach przyrodniczych, ebook, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. 

Werner P., 2004, Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej

Cybul P., Jucha W., Mareczka P., Struś P., 2018: Struktura pozioma i pionowa krajobrazu Pienin polskich i  
Pienińskiego Parku Narodowego., Pieniny – Przyroda i Człowiek, 15, 21–34.

Czerski, W., 2017: Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca. Edukacja-
Technika-Informatyka, 8(1), 199-204.

Dorocki, S., Kroczak, R., Bryndal, T. 2019. Zmiany pokrycia terenu w Karpatach Polskich na przełomie XX i 
XXI wieku a poziom rozwoju lokalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja., Vol. 15, nr 1, s. 214-229.

Kroh, P., Struś, P., Wrońska-Wałach, D., Gorczyca, E. 2019: Map of landslides on the commune scale  
based  on  spatial  data  from airborne  laser  scanning.  Carpathian  Journal  of  Earth  and  Environmental  
Sciences, 14(1), 155–164.

Kroh P., Struś P., Gorczyca E., Wrońska-Wałach D., Długosz M., 2016: Identyfikacja osuwisk w gminie  
Łososina Dolna na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 
T. 38, s. 61-75.

Jucha W., 2015: Tworzenie bazy danych do projektu GIS – źródła danych i założenia wstępne. Prace 
Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP, 4, 70-79.

Jucha W., Franczak P., Sadowski P., 2020: Detection of World War II field fortifications using ALS and  
archival  aerial  images  –  German  OKH Stellung  b1  trenches  in  the  south  of  the  Polish  Carpathians.  
Archaeological Prospection, 1-11. Doi: 10.1002/arp.1792.

Jucha  W.,  Kroczak  R.,  2013:  Porównanie  funkcjonalności  zasobów  GIS  w  internetowych  serwisach 
kartograficznych karpackich parków narodowych Polski.  [w:]  Kunz M.,  Nienartowicz A.  (red.):  Systemy 
informacji  geograficznej  w  zarządzaniu  obszarami  chronionymi  –  od  teorii  do  praktyki,  monografia 
naukowa, wyd. UMK, Toruń – Tuchola, 51-60.
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Jucha W., Mareczka P., Okupny D., 2020: Using remote sensing materials to assess the effects of peat  
extraction on the morphology and vegetation cover of a raised bog (Ludźmierz near Nowy Targ, Southern 
Poland). Mires and Peat, v. 26, a. 28, 1-19.

Jucha W., Marszałek A., 2016: Zastosowanie danych ALS do interpretacji dawnych i współczesnych form 
użytkowania terenu na przykładzie wzgórza Grojec. Roczniki Geomatyki, 14(4/74), 465-476.

Rychel J.,  Nitychoruk J.,  Zbucki Ł.,  Chrobak A, 2016: Mapa geologiczno-turystyczna Podlaski Przełom 
Bugu i Gmina Terespol w skali 1:75 000, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa.

Struś  P.,  Chrobak A.,  2018:  Application  of  the  geodiversity  map in  the  evaluation  of  the  geotouristic  
potential  of  mountain  areas:  case  study:  Podtatrze  region,  Southern  Poland,  Northern  Slovakia, 
Geophysical Research Abstracts, EGU, vol. 20, s. 10575. 

Werner P., 2004: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Wydział Geografii UW, Warszawa.

Zarychta  R.,  Zarychta  A.,  2012:  Numeryczny  Model  Terenu  jako  forma  prezentacji  zrekonstruowanej  
rzeźby terenów odkształconych antropogenicznie. [w:] S. Sitek (red.) ”Stare i nowe” problemy w geografii  
społeczno-ekonomicznej. PTG Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski WNoZ, Sosnowiec, 3: 111-122.

Zarychta  A.,  Zarychta  R.,  2018:  Aplication  of  IDW  and  RBF  methods  to  develop  models  
of  temperature  distribution  within  a  spoil  tip  located  in  Wojkowice,  Poland.  Environmental  &  Socio-
economic Studies, 6(1): 38-45. 

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

Zarychta R., Zarychta A., Bzdęga K., 2020: Progress in the reconstruction of terrain relief before extraction 
of rock materials – the case of Liban quarry, Poland. Remote Sensing, 12(10), 1548.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 7

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 13

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

-

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

-

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia -

Ogółem bilans czasu pracy 50

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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