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Opis kursu (cele kształcenia)

Po  ukończeniu  kursu  student  posiada  wiedzę  o  rodzajach  źródeł  danych  przestrzennych 
wykorzystywanych  w  geoinformacji.  Zna  podstawowe  repozytoria  przechowujące
i udostępniające materiały źródłowe oraz wie, w jaki sposób i na jakich zasadach może z nich 
skorzystać.  Umie  zebrać  dane  z  różnych  źródeł  dobierając  właściwy  rodzaj  danych  do 
postawionego przed nim zadania / problemu badawczego. Potrafi także wstępnie przygotować 
dane do dalszych analiz w programie GIS.

Efekty uczenia się 

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01 Student rozpoznaje i umie zdefiniować podstawowe 
rodzaje  źródeł  danych  przestrzennych  używanych
w geoinformacji.
W02 Student posiada wiedzę o sposobach przygotowania 
pobranych  materiałów  źródłowych  do  analizy
w oprogramowaniu GIS.

W01

W03
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Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01  Student  zna  najważniejsze  repozytoria  danych 
przestrzennych i potrafi pobrać z nich dane badawcze.
U02 Student umie zebrać odpowiedni materiał źródłowy
i  przygotować  na  jego  podstawie  zestaw  danych 
potrzebnych  w  wyznaczonym  projekcie 
geoinformacyjnym.

U01, U02

U04, U05

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01 Student potrafi zebrać samodzielnie bazę danych na 
potrzeby zleconego mu zadania z zakresu GIS.
K02 Student posiada wiedzę, na jakich zasadach może 
korzystać  z  udostępnionych  zasobów  danych 
przestrzennych  (licencje,  uwarunkowania  prawne)  oraz 
potrafi  prawidłowo wskazać i  zacytować źródło  danych 
przy opracowaniu materiałów.

K01, K03

K02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin -- 20

-- Z

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowni komputerowej. W trakcie ćwiczenia odbywają się:
1. Przedstawienie charakterystyki danego źródła danych w formie referatu / mini wykładu

i dyskusji;
2. Zadanie  indywidualne  polegające  na  pobraniu  materiału  badawczego  z  zewnętrznego 

repozytorium  danych  i  przygotowaniu  go  do  analizy  w  programie  GIS  –  wstępne 
przetworzenie, wykadrowanie do wyznaczonego obszaru itp.

Wynik zadania indywidualnego w formie ilustracji kartograficznej jest przesyłany do oceny przez 
prowadzącego i stanowi podstawę zaliczenia kursu.
Pomocniczo podczas zajęć wykorzystywane są narzędzia platformy Moodle, za pomocą których 
udostępniane są materiały, literatura i opisy wykonania zadań.

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

Kryteria oceny

1. Podstawą  zaliczenia  jest  praca  zaliczeniowa  w  formie  projektu 
indywidualnego, składającego się z prac wykonanych przez studenta 
na kolejnych ćwiczeniach.

2. Każdy  element  składający  się  na  pracę  zaliczeniową  musi  zostać 
zaliczony.  Zaliczenie  wszystkich  skutkuje  otrzymaniem  zaliczenia
z kursu.

3. Skala: zal, nzal.

Uwagi

--

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Tematyka ćwiczeń:
1. Źródła  danych  przestrzennych:  rodzaje,  dostępność,  korzystanie,  przetwarzanie, 

cytowanie.
2. Repozytoria danych wektorowych (granice, CLC).
3. Repozytoria cyfrowych materiałów kartograficznych.
4. Baza Danych Obiektów Topograficznych i Baza Danych Ogólnogeograficznych.
5. Bazy danych tworzonych w systemie Open Maps (np. Open Street Map).
6. Repozytoria danych satelitarnych.
7. Źródła danych fotogrametrycznych (lotniczych).
8. Źródła danych wysokościowych (SRTM + ALS ISOK).
9. Serwisy mapowe, geoportale, usługi WMS / WMTS.
10. Bazy danych statystycznych i geostatystycznych.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Database, Web Map Service / Web Map Tile Service, Geoportal, vector, raster, Digital Elevation 
Model, Airborne Laser Scanner Earth Observation Satellite.
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład --

Laboratorium 20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

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

20

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

--

Przygotowanie do egzaminu --

Ogółem bilans czasu pracy 60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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