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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  II  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu Zdobycie podstawowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie budowy i wykorzystania 
narzędzi zawartych w systemach informacji geograficznej do realizacji zadań o charakterze 
dokumentacyjnym i projektowym w zakresie architektury krajobrazu i gospodarowania przestrzenią.  

 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 15; liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Wykład, ćwiczenia projektowe, konsultacje  

Pełny opis przedmiotu Wykłady: 1) Pojęcia podstawowe, zastosowania GIS w gospodarowaniu przestrzenią i 
architekturze krajobrazu. 2) Baza danych wektorowych, modele systemów informacyjnych, modele 
danych przestrzennych i ich cechy: wektorowy, rastrowy, hybrydowy, przygotowanie danych 
wektorowych do integracji w GIS. 3) Baza danych opisowych, relacyjna baza danych, pojęcia 
podstawowe, związki relacyjne, język zapytań do bazy SQL.  4) Metody pozyskiwania danych 
przestrzennych: bezpośrednie pomiary wektorowe, systemy pozycjonowania satelitarnego, 
wektoryzacja map analogowych, zobrazowania lotnicze i satelitarne, metody zautomatyzowane. 5) 
Infrastruktura danych przestrzennych oraz GIS jako narzędzie do udostępniania danych o 
środowisku: Dyrektywa INSPIRE, standardy wymiany danych geoinformacyjnych, metadane, 
Krajowy system Informacji przestrzennej, regionalne systemy informacji przestrzennej, Własność 
intelektualna i ochrona praw autorskich w zakresie informacji przestrzennej. 6) Systemy odniesień 
danych przestrzennych. Stosowane w Polsce systemy państwowych współrzędnych geodezyjnych 
(układ 1992, 2000, UTM). 7) Analizy przestrzenne i ich zastosowania: operacje na warstwach 
wektorowych, analiza wielokryterialna, elementy algebry mapowej, analiza sieciowa. 8) Elementy 
reprezentacji kartograficznej, zasady przygotowania kompilacji mapowej.  

Ćwiczenia: 1) Pojęcie warstwy informacyjnej i jej formy. Integracja danych GIS z zewnętrznymi 
bazami danych, wizualizacja i eksploracja danych. 2) Przestrzenne dostosowanie danych z 
różnych źródeł, układy współrzędnych i kalibracja obrazów rastrowych i warstw wektorowych. 
Wczytanie danych z GNSS oraz ich przetworzenie. 3) Budowa warstwy wektorowej oraz jej 
atrybutów. Aktualizacja bazy danych wektorowych. Opisanie danych metadanymi. 4) 
Przygotowanie kompilacji mapowej z danych wektorowych. 5) Podstawowe analizy danych 
wektorowych, zapytania do bazy danych, tworzenie relacji w bazie danych, analiza 
wielokryterialna, wizualizacja wyników. 6) Budowa numerycznego modelu terenu, analizy danych o 
ukształtowaniu terenu.  

Wymagania formalne  Technologie informacyjne, Geodezja. 

Założenia wstępne Wiedza o mapach i innych metodach odwzorowywania zjawisk przestrzennych; zrozumienie treści 
opracowań przyrodniczych, oraz treści objęte programami przedmiotów: grafika inżynierska, 
geodezja, przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu.   

Umiejętności: czytania i rozumienie treści map topograficznych i tematycznych; wykonywania 
analogowych wersji: map, profili terenu oraz innych sposobów przedstawiania danych; korzystania 
z komputera PC.  

 

Efekty kształcenia W01 Zna zastosowania systemów informacji geograficznej w architekturze krajobrazu i 
gospodarowaniu przestrzenią.   

W02 Zna źródła danych przestrzennych oraz uwarunkowania techniczne wpływające na ich jakość i 
sposób integracji z innymi danymi.   



W03 Rozpoznaje modele i rodzaje danych przestrzennych oraz ich zastosowania w rozwiązywaniu 
problemów przestrzennych.  

W04 Zna podstawowe rodzaje analiz przestrzennych, ich charakterystykę i zastosowanie. 

W05 Zna zasady sporządzenia kompilacji mapowej oraz prawidłowej reprezentacji kartograficznej, a 
także ich wpływ na znaczenie przekazywanej informacji. 

W06 Posiada wiedzę o infrastrukturze informacji przestrzennej, jej funkcjonowaniu i stosowanych 
standardach.   

U07 Potrafi zdefiniować ścieżkę zastosowania GIS dla potrzeb rozwiązywania zadanego problemu z 
zakresu gospodarowania przestrzenią, określić priorytety oraz samodzielnie przeprowadzić analizę. 

U08 Dokonuje wyboru modelu danych przestrzennych oraz operacji na nich stosownie do 
rozwiązywanego problemu. 

U09 Potrafi pozyskać dane z różnych źródeł, w tym z serwisów Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej oraz innych źródeł otwartych, a także zintegrować je w jeden materiał wejściowy do 
analizy przestrzennej.  

U10 Potrafi przekazać informację będącą wynikiem analizy przestrzennej w sposób prawidłowy i 
zrozumiały przy wykorzystaniu narzędzi GIS.  

U11 Potrafi udokumentować wyniki swojej pracy zgodnie ze standardami.  

S12 Rozpoznaje znaczenie rzetelności przekazu informacji oraz jakości komunikowania się za 
pomocą mapy oraz danych liczbowych. 

S13 Jest zdolny do podjęcia samodzielnej decyzji w wykonywanych analiz na podstawie ich wyników 

 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Efekty W 01-06  Oceny z egzaminu końcowego oraz przygotowania w ćwiczeń 

Efekty U 07-11 S12 Kolokwium praktyczne oraz oceny wykonanych ćwiczeń.  

Efekty U 07-11 S12 Ocena wykonanego zadania projektowego 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Treść pytań egzaminacyjnych, odpowiedzi z ocenami  

Prace wykonane w ramach kolokwium praktycznego, wraz z ocenami  

Listy osób uczestniczących w zajęciach oraz z ocenione kolokwia wstępne 

Złożone projekty  

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową 

Ocena z egzaminu końcowego 40%  

Średnia ocen z kolokwiów  wstępnych (studia stacj.)/ wykonania ćwiczeń (studia niest.) 15% 

Ocena z kolokwium praktycznego 15% 

Ocena z zadania projektowego 30% 

Miejsce realizacji zajęć Sala wykładowa, laboratorium komputerowe 

Literatura podstawowa:  

1. Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009 
http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf 

2. Hillier A. University of Pennsylvania, Working With ArcView 
http://www.seas.upenn.edu/~ese502/extra_materials/ArcView_10_Manual.pdf 

3. ESRI, ArcGIS Resource Center, http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/ 

4. ESRI, Podręcznik edycji danych w ArcGIS 10, http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/pdf/editing-tutorial.pdf 

5. Olenderek T. Kartograficzne metody prezentacji. W Geomatyka w Lasach Państwowych cz. 1., 
http://geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka/nauka_public 

 

Literatura uzupełniająca 

6. Longley P.A, Goodchild M.F., Rhind D.W. GIS. Teoria I praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.  

7. Medyńska-Gulij B. 2012, Kartografia i geowizualizacja, PWN Warszawa. 

8. Olszewski R., Gotlib D., Iwaniak A., 2008. GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN 

UWAGI:    

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 

89 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

 1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,5 ECTS 

http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf


 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia 

 
Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

W01 
Zna zastosowania systemów informacji geograficznej w gospodarowaniu 
przestrzenią i architekturze krajobrazu 

K2A_W13 

W02 
Zna źródła danych przestrzennych oraz uwarunkowania techniczne 
wpływające na ich jakość i sposób integracji z innymi danymi.   

K2A_W12 

W03 
Rozpoznaje modele i rodzaje danych przestrzennych oraz ich 
zastosowania w rozwiązywaniu problemów przestrzennych.  

K2A_W12 

W04 
Zna podstawowe rodzaje analiz przestrzennych ich charakterystykę i 
zastosowanie. 

K2A_W12 

W05 
Zna zasady sporządzenia kompilacji mapowej oraz prawidłowej 
reprezentacji kartograficznej, a także ich wpływ na znaczenie 
przekazywanej informacji. 

K2A_W12 

W06 
Posiada wiedzę o infrastrukturze informacji przestrzennej, jej 
funkcjonowaniu i stosowanych standardach.   

K2A_W12 

U07 
Potrafi zdefiniować ścieżkę zastosowania GIS dla potrzeb rozwiązywania 
zadanego problemu z zakresu gospodarowania przestrzenią, określić 
priorytety oraz samodzielnie przeprowadzić analizę. 

K2A_U07, K2A_U06, K2A_U12, 
K2A_U14, K2A_U21 

U08 
Dokonuje wyboru modelu danych przestrzennych oraz operacji na nich 
stosownie do rozwiązywanego problemu. 

K2A_U10 

U09 
Potrafi pozyskać dane z różnych źródeł, w tym z serwisów Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej oraz innych źródeł otwartych, a także 
zintegrować je w jeden materiał wejściowy do analizy przestrzennej.  

K2A_U10 

U10 
Potrafi przekazać informację będącą wynikiem analizy przestrzennej w 
sposób prawidłowy i zrozumiały przy wykorzystaniu narzędzi GIS. 

K2A_U06, K2A_U19 

U11 Potrafi udokumentować wyniki swojej pracy zgodnie ze standardami.  K2A_U06, K2A_U18 

K12 
Rozpoznaje znaczenie rzetelności przekazu informacji oraz jakości 
komunikowania się za pomocą mapy oraz danych liczbowych. 

K2A_K05 

K13 
Jest zdolny do podjęcia samodzielnej decyzji w wykonywanych analiz na 
podstawie ich wyników 

K2A_K06, K2A_K07 

 


