
 

Numer modułu zgodnie z planem 
studiów 
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Kierunek  lub kierunki studiów Ochrona środowiska  

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska  
Geographic information systems in  nature conservation  

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy  

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,3 / 0,7) 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr hab. inż. profesor uczelni Barbara Sowińska-Świerkosz   

Jednostka oferująca moduł Katedra Hydrobiologii i  Ochrony Ekosystemów  

Cel modułu Celem modułu jest zaznajomienie studentów z możliwościami 
wykorzystania systemów informacji przestrzennej w zakresie pozyskiwania, 
przetwarzania i udostępniania  danych przestrzennych. Szczególny nacisk 
położony zostaje na naukę praktycznego wykorzystania technologii GIS w 
ochronie środowiska (oprogramowanie ArcGIS lub QGIS). 

Treści modułu kształcenia  Treści kształcenia przedstawiane ramach modułu dotyczą praktycznej 
obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego typu GiS 
(ArcGIS lub QGIS) w aspekcie wykorzystania systemów informacji 
przestrzennej jako narzędzia wspomagającego w ochronie środowisk i 
obejmują zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych; 
udostępnianie danych przestrzennych; tworzenie przestrzennych baz 
danych. 

Wymagania wstępne i dodatkowe Informatyka, Grafika inżynierska, Teledetekcja i GIS, podstawowe 
umiejętności obsługi komputera 

Treści modułu kształcenia  Treści kształcenia przedstawiane ramach modułu dotyczą praktycznej 
obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego typu GiS 
(ArcGIS lub QGIS) w aspekcie wykorzystania systemów informacji 
przestrzennej jako narzędzia wspomagającego w ochronie środowisk i 
obejmują zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych przestrzennych; 
udostępnianie danych przestrzennych; tworzenie przestrzennych baz 
danych. 

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej 

Iwańczak B. 2013. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map 
Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., 2006, GIS Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.  
Urbański J. 2008. GIS w badaniach przyrodniczych 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Omówienie teoretycznych podstaw i aspektów prawnych pozyskiwania, 
przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych o środowisku 
naturalnym, instruktaż obsługi oprogramowania, omówienie zakresu 
kolejnych ćwiczeń, samodzielna praca studenta w programie 
komputerowym. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiągniętych 
efektów kształcenia 

Efekty kształcenia weryfikowane zostaną poprzez opracowanie przez 
studentów mapy wynikowej w oprogramowaniu GIS.. 
 

 



 


