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Opis kursu (cele kształcenia) 
 

Kurs prowadzony jest w języku polskim. Po zakończeniu kursu student posiada merytoryczną 
wiedzę na temat narzędzi 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 oraz potrafi przeprowadzić na ich podstawie analizy. Potrafi 
pozyskać zdjęcia satelitarne i inne dane teledetekcyjne, a także wykonać w oparciu o nie proste 
analizy i obliczenia. Potrafi integrować dane przestrzenne uzyskane z różnych źródeł, badać 
zależności, a na ich podstawie wyciągać wnioski związane z funkcjonowaniem środowiska 
przyrodniczego. 
 
 
Warunki wstępne 
 

Wiedza Znajomość podstaw geografii, geodezji i kartografii a także podstawowych 
praw fizycznych 

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

Kursy 
Geodezja i kartografia 1 i 2, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania 
przestrzenią, Systemy informacji geograficznej (GIS) 1 i 2, Planowanie 
przestrzenne w krajach Unii Europejskiej, Teledetekcja. 
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Efekty kształcenia  
 

Wiedza 

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

W01, Rozpoznaje i wybiera różne źródła informacji 
geograficznej a także rozróżnia kluczowe pojęcia z 
zakresu kursu. 
W02, Posiada wiedzę na temat możliwości 
wykorzystania Geograficznych Systemów 
Informacyjnych w zarządzaniu środowiskiem. 
 

K_U12, K_W01 
 
 
K_W02, K_W03, K_ 
W08 

 
 

Umiejętności 

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

U01, Pobiera, przetwarza i analizuje różne dane 
przestrzenne. 
U02, Zna programy GIS i dobiera odpowiedni 
program do badanego problemu. 
U03, Wiąże wynik analizy danych przestrzennych z 
zasadą zrównoważonego rozwoju. 

K_U06, K_U08, _U05 
 
K_U04 
 
K_ W08, K_U02, 
K_K10, K_K05 

 
 

Kompetencje 
społeczne 

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K01, Postępuje zgodnie z zasadami etyki. 
K02, Dba o powierzony mu sprzęt i przestrzega 
zasad BHP. 
K03. Krytycznie interpretuje wyniki 
przeprowadzonych analiz przestrzennych oraz jest 
świadomy konieczności ciągłego i samodzielnego 
uaktualniania oraz poszerzania swojej wiedzy 

K_K06 
K_K11 
 
K_K01, K_K03, 
K_U05, K_U06 

 
 
 

Organizacja 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E  

Liczba godzin    18    

    Zal.    
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Opis metod prowadzenia zajęć 
 

Kurs prowadzony jest w formie laboratorium. Podczas laboratoriów wykorzystywane są 
techniki multimedialne oraz metody aktywizujące studentów, w tym dyskusja i praca w 
grupie. 
 
 
Formy sprawdzania efektów kształcenia 
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W01     x   x      
W02     x   x      
U01     x x        
U02     x x        
U03     x x        
K01     x x x       
K02     x x x       
K03     x x x       

 
 

Kryteria oceny 

1. Kurs składa się z niezależnych jednostek lekcyjnych (ćwiczeń), które stanowią 
część spójną nazywaną projektem/projektami. 

2. Student musi zaliczyć każdy projekt cząstkowy. Zaliczenie wszystkich 
projektów cząstkowych (ćwiczeń) pozwala zaliczyć cały kurs. 

3. Prowadzący może na każdych zajęciach sprawdzać znajomość 
realizowanych i zrealizowanych zagadnień. Brak zaliczenia któregokolwiek 
ćwiczenia (szczególnie treści realizowanych pod nieobecność studenta) 
uniemożliwia uczestniczenie w laboratoriach następujących po  tych, których 
treści student nie opanował. 

4. Zaliczenia nie otrzymuje student, który był nieobecny na zajęciach więcej niż 
2 razy bez względu na powód i zaawansowanie w realizacji treści 
zajęć/projektu. W przypadku hospitalizacji warunki zaliczenia będą ustalane 
indywidualnie. 

5. Jeśli zajęcia prowadzone są przez więcej niż jednego prowadzącego ocena 
końcowa jest średnią ważoną ocen wystawionych przez poszczególnych 
prowadzących. Wagą jest ilość zajęć każdego prowadzącego względem ilości 
zajęć przewidzianych w kursie. 

6. Prace cząstkowe (projekt/projekty), jaki i semestralne mogą być 
sprawdzane/weryfikowane w systemie antyplagiatowym. 

7. Ze względu na czasochłonność, rozpiętość i specyfikę przedmiotu nie ma 
możliwości przeprowadzania zaliczeń komisyjnych. 

8. Student może uzyskać zwolnienie z części kursu w przypadku przygotowania 
wystąpienia lub recenzowanej publikacji wykorzystującej dane i techniki GIS.  
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Uwagi 

1) Na zajęciach przewidziana jest kontrola obecności.  
2) Na zajęciach można pracować na komputerach osobistych, o ile nie 

wymaga to instalacji oprogramowania z zasobu licencji znajdujących 
się w posiadaniu jednostki prowadzącej kurs. 

3) Do zajęć może być wykorzystywana platforma e-learningowa 
MOODLE. 

 
 
Treści merytoryczne (wykaz tematów) 

1. Programy GIS – przykłady, środowisko graficzne i funkcyjne.  
2. Geoportale jako źródła danych przestrzennych, warstwy WMS i WMTS w oprogramowaniu 

GIS, wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych w formatach warstw rastrowych i 
wektorowych. 

3. Georeferencja danych analogowych w celu konwersji do postaci cyfrowej wraz z nadaniem 
odpowiedniego typu transformacji. -- > powtórka 

4. Tworzenie warstw wektorowych, pomiary i dodawanie atrybutów geometrii do warstw 
wektorowych w GIS.  

5. Podłączanie danych statystycznych i tworzenie opracowań z zakresu kartografii. Budowa 
warstw tematycznych i ich tabeli atrybutów. 

6. Podstawy zarządzania bazami danych oraz wprowadzenie do strukturalnego języka 
zapytań (SQL). 

7. Budowa własnej bazy danych w oparciu o pomiary terenowe. 
Mapy statystyczne – tworzenie oraz wykorzystanie w analizach środowiskowych. 

8. Wprowadzenie do interpolacji wraz z wykorzystaniem podstawowych interpolatorów 
deterministycznych wbudowanych w oprogramowanie GIS. 

9. Numeryczne modele terenu – pozyskiwanie i tworzenie oraz wykorzystanie w gospodarce 
przestrzennej.  

10. Podstawy fizyczne pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Modele danych przestrzennych. 
11. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana jako przykład budowy bazy danych 

przestrzennych w oparciu o zdjęcia satelitarne. 
12. Wskaźniki wegetacji – obliczanie i ich interpretacja w kontekście analiz środowiskowych. 
13. Mapy temperatury powierzchni terenu – tworzenie i ich wykorzystanie w zarządzaniu 

środowiskiem. 
14. Modelowanie hydrologiczne w GIS – parametry zlewni, zasięg powodzi, modelowanie 

zasięgu i pojemności zbiorników wodnych. 
15. Detekcja zmian i porównanie rozkładu danych przestrzennych w różnych przedziałach 

czasowych. 
16. Obliczanie wskaźników krajobrazowych z użyciem narzędzi GIS. 

 
Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 

Geographic Information System (GIS), vector, raster, coordinate system, Structured Query Language 
(SQL), digitizing, interpolation, Digital Elevation Model (DEM), Land Use/Land Cover, remote sensing, 
satellite images. 

 
Wykaz literatury podstawowej 
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Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., (2008). GIS Teoria i praktyka. PWN, 
Warszawa, 520. 
Iwańczak B. (2013). Quantum GIS – tworzenie i analiza map. Wyd. Helion. Gliwice, 303. 
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. 
Kroczak R. (2014). Global Mapper – profesjonalny program geoinformacyjny w nauczaniu 
geografii. GEOGRAFIA W SZKOLE,  nr 4 (343), 25-27. 
Sanecki J., (2006), TELEDETEKCJA pozyskiwanie danych, Wydawnictwo NT. 
Urbański J. (2012). GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. UG, Gdańsk, 266. 
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. 
 
 
 
Wykaz literatury uzupełniającej 

Cybul P., Jucha W., Mareczka P., Struś P. (2018). Struktura pozioma i pionowa krajobrazu Pienin 
polskich i Pienińskiego Parku Narodowego – porównanie z użyciem technik teledetekcyjnych. 
Pieniny – Przyroda i Człowiek, wyd. PPN, Krościenko nad Dunajcem. 
Ćwiąkała, J., Gil, A., Jucha, W., Szlachta, A. (2013). Geoinformacyjne opracowanie trasy 
samochodu ciężarowego–próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów 
komunalnych w mieście. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, 1(2). 
Hagen A. (2003). Fuzzy set approach to assessing similarity of categorical maps. International 
Journal of Geographic Information Science, vol. 17, 235-249. 
Jucha W. (2015). Tworzenie bazy danych do projektu GIS – źródła danych i założenia wstępne. 
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP, wyd. UP, vol. 4, Kraków, 70-79. 
Jucha W., Kroczak R. (2014). Porównanie danych o użytkowaniu terenu z programu CORINE 
Land Cover z danymi uzyskanymi z ortofotomap, [w:] Kaczmarska E., Raźniak P. (red.) 
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, t. 2, wyd. KAFM, 
Kraków. 
Jucha W., Marszałek A. (2016). Zastosowanie danych ALS do interpretacji dawnych i 
współczesnych form użytkowania terenu na przykładzie wzgórza Grojec. Roczniki Geomatyki, 
wyd. PTIP, vol. 14, z. 4(74), Warszawa, 465-476. 
Świątek, A., (2012), Nauczanie GIS w praktyce na przykładzie warsztatów Letniej Szkoły 
Geoinformacji Geogorce 2012. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, 1(1). 
Zarychta R., Zarychta A. (2013). Zastosowanie krigingu zwyczajnego do rekonstrukcji i 
wizualizacji reliefu w miejscach odkrywkowej eksploatacji piasku. [w:] Z. Kurczyński (red.) 
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, wydanie specjalne: Monografia „Geodezyjne 
Technologie Pomiarowe”. Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Fotogrametrii 
i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
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Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 133-146.  
Zwoliński Z. (2010). O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej. [w:] GIS – woda w 
środowisku. Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 21-30. 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 
 

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi 

Wykład  

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 18 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 22 

liczba 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 10 

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

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15 

Ogółem bilans czasu pracy 75 

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3 
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