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Uczelnie na świecie korzystają z kompleksowej platformy GIS
Uczelnie wyższe na świecie, w tym również w Polsce, rozpoczę-
ły wdrażanie GIS-u w nauce i edukacji dość wcześnie i rozwinęły 
wiele specjalności i kierunków studiów związanych z tą dziedziną. 
Według Esri Inc. mniej więcej 95% spośród 400 najlepszych uczelni 
na świecie (zgodnie z rankingiem „The Times of London”) używa 
oprogramowania Esri. Blisko 75% tej grupy to użytkownicy specjal-
nej edukacyjnej licencji Site, która odpowiada na zapotrzebowanie 
na oprogramowanie GIS w najbardziej zaawansowanych ośrodków 
akademickich.

GIS jako perspektywa rozwoju 
Na uczelniach, na których kształcenie przyszłych profesjonalistów 
GIS jest kluczowe, a przy tym zapotrzebowanie na rozwiązania 
GIS-owe rośnie, pojawia się pytanie, jak optymalnie wyposażyć 
uczelnię w rozwiązania, które dadzą szersze możliwości rozwoju 
i dostęp do niezbędnych narzędzi i wiedzy. Wykładowca XXI 
wieku podąża zgodnie z trendami i zaczyna kształcić studentów 
w zakresie geobaz, używając technologii serwerowej i rozwiązań 
mobilnych. Technologia idzie coraz dalej. Pojawiają się rozwiązania 
webowe i GIS w chmurze, czego przykładem jest platforma ArcGIS 
Online. Student zdobywa umiejętność pracy z tymi narzędziami, 
ma możliwość rozwijania nowych aplikacji, korzystając z narzędzi 
deweloperskich, takich jak desktopowy EDN lub sieciowe API czy 
SDK. Dostęp do tych wszystkich rozwiązań na jednej spójnej plat-
formie umożliwia roczna licencja Site. 

Uczelnie mogą korzystać z takiej licencji do celów edukacyjnych, 
naukowych oraz administracyjnych. Warto zwrócić uwagę na 
wymienione funkcje administracyjne. Uczelnie bowiem coraz częś-
ciej interesują się zastosowaniem GIS-u do zarządzania majątkiem, 
planowania przestrzennego, planowania inwestycji, zapewnienia 
bezpieczeństwa, działań marketingowych czy utrzymania kontak-

Coraz szersze wykorzystywanie technologii mobilnych, chmury, mediów społecznościowych 
to trend, który obecnie znacząco zmienia podejście do użytkowania systemów informacji 
geograficznej, jak również do sposobów uczenia z GIS-em i o GIS-ie. Jak powszechnie wiadomo, 
początki GIS-u przypadają na lata 60. ubiegłego stulecia, ale dopiero w ostatnich 20 latach 
nastąpiła prawdziwa rewolucja w technologii informacyjnej, umożliwiająca gwałtowny rozwój 
tych systemów. W ślad za postępem technologicznym podąża również sektor edukacji, który 
odpowiadając na potrzeby rynku, przygotowuje absolwentów do pracy. 

Uczelnie wy¿sze 
kształc¹ przyszłych profesjonalistów GIS

tów z absolwentami. Przykładem użycia GIS-u 
w celach administracyjnych jest geoportal Akademii 
Górniczo-Hutniczej (http://www.sip.agh.edu.pl/).

Co ważne, ośrodki, które posiadają wiele pojedynczych produktów GIS 
i rozproszonych danych, mogą je zintegrować w jednej bazie i zoptymali-
zować wykorzystywanie ich przez wszystkich specjalistów i studentów do 
nauki czy edukacji. Obecnie w Polsce z licencji Site korzysta 16 ośrodków 
akademickich. Część z nich posiada licencje dla całych uczelni, a część dla 
pojedynczych wydziałów.

Możliwość dostępu do pełnej platformy rozwiązań GIS pozwala na 
wszechstronne wykształcenie studentów w tym zakresie, jak również 
wspomaga intensywny rozwój uczelni. Jak mówi David di Biase, dyrektor 
działu Edukacji w Esri Inc., „(…) rewolucja geoprzestrzenna powoduje, że 
nauczanie z GIS-em i o GIS-ie jest dużo łatwiejsze, ale i poniekąd trudniej-
sze. Łatwiejsze, bo mamy powszechny dostęp do coraz doskonalszych, 
intuicyjnych narzędzi; trudniejsze, bo różnorodność rozwiązań i tempo ich 
rozwoju utrudnia edukatorom nadążanie za technologią”. Uczelnie mają 
zatem za zadanie być wrażliwym na trendy technologiczne i zmiany na 
rynku pracy, ale przede wszystkim wykształcić samodzielnego, bogatego 
w wiedzę człowieka. 

Rys. 1. Uczelnie użytkujące licencję edukacyjną Site w Polsce.

Roczna licencja edukacyjna Site dla uczelni wyższych 
obejmuje nielimitowane produkty:

• rozwiązania typu desktop: ArcGIS for Desktop Advanced, rozszerzenia: Spatial Analyst, 3D Analyst, 
Network Analyst, Tracking Analyst, Geostatistical Analyst, Data Interoperability, ArcGIS Publisher, Sche-
matics, Data Reviewer, Workflow Manager, Esri Roads and Highways;
• licencje roczne studenckie: ArcGIS for Desktop Advanced z rozszerzeniami (użytkowanie „domowe”);
• rozwiązania serwerowe: ArcGIS for Server Enterprise Advanced, wszystkie rozszerzenia;
• rozwiązania mobilne: ArcPad, ArcGIS for smartphones and tablets, ArcGIS for Windows Mobile; 
• narzędzia programistyczne: EDN, ArcGIS Web Mapping API;
• Esri CityEngine Advanced;
• inne wyspecjalizowane narzędzia (np. Esri Mapping and Charting).

Limitowane produkty:

•  ArcGIS Online – pełna subskrypcja WebGIS; 
•  ArcGIS Pro;
•  Esri Maps for Office, Collector for ArcGIS, Business Analyst 
Online, Community Analyst i inne aplikacje w chmurze;
•  Portal for ArcGIS.

Nielimitowane kursy na plaformie e-learningowej 
Virtual Campus.
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Poni¿ej przytaczamy wypowiedzi przedstawicieli polskich uczelni 
korzystaj¹cych z edukacyjnej licencji Site firmy Esri. 

>>

Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego

„Licencja Site to znaczne ułatwienie dystrybucji 
oprogramowania w laboratoriach geoinfor-
matycznych na terenie kampusu SGGW oraz 
w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogo-
wie. Zadanie to realizowane jest poprzez kilka 
serwerów licencji działających w ramach sieci 
intranetowych. Ważnym elementem jest ponad-
to możliwość udostępniania kluczy na kompute-
ry używane przez pracowników w terenie (single 
use) oraz urządzenia mobilne (oprogramowanie 
ArcPad). Studenci mieszkający poza terenem 
kampusu bardzo chętnie korzystają z dostępu 
do oprogramowania, używając darmowych 
rocznych licencji edukacyjnych.”

Dr inż. Michał Brach,
Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, 
Wydział Leśny SGGW 

Uniwersytet 

Jagielloński

„Uniwersytet Jagielloński korzysta z licencji Site 

od 2009 roku. W ramach licencji oprogramowanie 

ArcGIS wykorzystywane jest w badaniach nauko-

wych na różnych wydziałach UJ. W dydaktyce lide-

rem w korzystaniu z różnych możliwości licencji Site 

jest Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 

w którym zajęcia z GIS-u prowadzone są od ponad 

20 lat. Szeroki dostęp do oprogramowania Esri 

(np. indywidualne licencje roczne dla studentów, 

z których korzysta ok. 400–500 studentów różnych 

kierunków i stopni kształcenia) oraz do zasobów 

e-learningowych Wirtualnego Kampusu Esri 

pozwalają na wzbogacenie i zindywidualizowanie 

oferty dydaktycznej IGiGP UJ na każdym szczeblu 

nauczania.”

Prof. UJ dr hab. Jacek Kozak, 
Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ

Uniwersytet 

Szczeciński, 

Wydział Nauk o Ziemi 

„Licencja Site to GIS bez ograniczeń, 

ponieważ daje nieograniczoną możli-

wość pracy w najbogatszej funkcjo-

nalnie i narzędziowo wersji oprogra-

mowania, na nieograniczonej liczbie 

stanowisk przez nieograniczoną liczbę 

użytkowników. Utarło się powiedzenie, 

że jedynym ograniczeniem GIS-u jest 

ludzka wyobraźnia, podobnie jest 

z licencją Site.” 

Dr Natalia Sypion-Dutkowska,
Katedra Gospodarki Przestrzennej, 
Wydział Nauk o Ziemi US

Uniwersytet Łódzki, 
Wydział Nauk 
Geograficznych

„Licencja Site została zakupiona na 
potrzeby kierunku geoinformacja, który 
jest prowadzony na Wydziale Nauk 
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 
Przynosi ona korzyści wszystkim studen-
tom i pracownikom wydziału w dydaktyce 
oraz badaniach naukowych. Korzystają 
z niej również studenci koła naukowego 
PIXEL, którzy szkolą się na kursach online 
oferowanych w ramach licencji”.
Prof. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska, 
Zakład Geoinformacji, 
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

Politechnika Warszawska, 

Wydział Geodezji i Kartografii

„Na Wydziale Geodezji i Kartografii oprogramowanie firmy Esri jest 

wykorzystywane w procesie dydaktycznym i do prac naukowych od 

końca lat 90. Dopiero jednak w latach 2009–2010 wraz z zakupem 

licencji Site dla całego wydziału zakres wykorzystania zwiększył się 

przede wszystkim w ramach zajęć dydaktycznych i prac dyplomo-

wych.

Dydaktyka prowadzona na aplikacjach Esri obejmuje duży segment 

przedmiotów na wydziale. Z kolei prace badawcze są podejmowane 

przede wszystkim w zakresie projektowania i wykorzystania syste-

mów informacji geograficznej i infrastruktury informacji przestrzen-

nej, redakcji i publikacji map, serwisów internetowych, fotogrametrii 

i teledetekcji oraz gospodarki nieruchomościami i planowania 

przestrzennego. 

W 2013 roku uruchomione zostały nowe stanowiska ArcGIS Server, 

na których poza pracami badawczymi realizowane są usługi 

geoinformacyjne w ramach prac dyplomowych. Poza tym studenci 

specjalizacji kartograficznej otrzymają zadania z zakresu publikacji 

kartograficznych na podstawie reprezentacji kartograficznych 

i modułu Production Mapping (oraz Defence Mapping). Przygoto-

wują one do prac topograficznych wykorzystujących bazę danych 

obiektów topograficznych. 

Jedną z kluczowych korzyści licencji Site jest możliwość udostępnie-

nia licencji w ramach prac dyplomowych, dotychczas realizowanych 

jedynie w laboratoriach. Licencja Site pozwala przede wszystkim na 

swobodne wykorzystanie rozszerzeń w zaawansowanych zada-

niach GIS, w tym także na eksperymentowanie z niedostępnymi 

dotychczas narzędziami.” 

Dr inż. Paweł J. Kowalski, 
Zakład Kartografii, 
Wydział Geodezji i Kartografii PW 

Uniwersytet Warszawski

„Licencja Site to przede wszystkim swoboda dostępu do aktualnego 
oprogramowania ArcGIS i możliwość jego nieograniczonego 
wykorzystywania w dydaktyce, zarówno tej realizowanej w murach 
uczelni, jak i polegającej na samokształceniu (Virtual Campus, zadania 
i projekty realizowane w domu) czy zastosowaniach naukowych. Site to 
także dostęp do technologii i portali pozwalających na rozpowszechnianie 
wyników własnych opracowań, w tym stosujących dane oferowane 
w ramach licencji, co w warunkach naszego kraju i przy limitowanym oraz 
komercyjnym dostępie do danych ma niebagatelne znaczenie. W idealnych 
warunkach to również technologia pozwalająca na pracę zespołową 
i rozwiązania korporacyjne. W sensie psychologicznym to poczucie 
normalności i przynależności do „klanu” uczelni, promującej rozwiązania 
służące studiowaniu, czyli sprzyjającej samokształceniu i rozwojowi 
kompetencji z wykorzystaniem aktualnych i profesjonalnych narzędzi 
geoinformatycznych.” 

Mgr Jerzy Lechnio,
Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Akademia Morska w Szczecinie, 
Wydział Nawigacyjny

„Licencja Site umożliwia udostępnienie zarówno studentom, jak i nauczycielom oprogramowania Esri na ich osobistych kompu-terach. Dodatkowo wszystkie sale laboratoryjne mogą być w nie odpowiednio wyposażone”. [skrót red.]
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny,
Instytut Geoinformatyki, Wydział Nawigacyjny AM w Szczecinie

Wojskowa Akademia Techniczna, 
Wydział Inzynierii Lądowej 
i Geodezji

„Niewątpliwą zaletą licencji Site jest możliwość korzystania z niej na dowolnej liczbie stanowisk. Umożliwia to rozpowszechnienie oprogramowania wśród studentów i zachęca ich do korzystania z rozwiązań firmy Esri w o wiele szerszym zakresie niż wymagany w ramach zajęć dydaktycznych, np. z SIP. Widoczne jest to już teraz poprzez wykorzystywanie ArcGIS przez studentów do realizacji projektów z przedmiotów pokrewnych, a także wzrost zainte-resowania pracami dyplomowymi realizowanymi z wykorzystaniem tego oprogramowania. Ponadto licencja Site zawiera wiele rozszerzeń do ArcGIS Desktop, niedostępnych w standardowej licencji desktopowej. Dzięki temu w jednym pakiecie dosta-liśmy większość narzędzi niezbędnych do realizacji naszych prac doktorskich lub badań naukowych.”
Dr inż. Piotr Walczykowski, 
Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inży-nierii Lądowej i Geodezji WAT 
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Akademia Górniczo-Hutnicza

„Licencja Site na AGH została wdrożona w 2012 roku. Od tej pory jest szeroko 
wykorzystywana w ramach prowadzonych prac naukowych, zajęć dydaktycznych, 
prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich na wydziałach: Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Górnictwa i Geoinżynierii oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Dzięki 
oprogramowaniu Esri, a w szczególności nieograniczonym dostępie do rozwiązań 
ArcGIS for Server i ArcGIS Online, powstaje nowoczesny system informacji 
przestrzennej – Geoportal AGH oraz portal AGH 3D. Oprogramowanie ArcGIS 
wykorzystuje się podczas ok. 30 kursów na całej uczelni. Na uwagę zasługuje 
fakt, że licencja Site zapewnia również dostęp do rocznych licencji dla studentów, 
z możliwością instalacji oprogramowania na ich komputerach osobistych. Co roku 
z tej możliwości korzysta ponad 1 tys. osób. Nieocenioną korzyścią jest również 
dostęp do ponad 80 kursów na platformie zdalnego nauczania Esri Virtual Campus. 
Stanowi to bardzo interesującą alternatywę dla standardowo prowadzonych zajęć 
w laboratoriach komputerowych.”

Dr inż. Krystian Kozioł,
Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

„Korzyści z licencji Site na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to:
- stały i szeroki dostęp do licencji na rozwiązania typu Desktop GIS, wszelkie 
rozszerzenia ArcGIS, rozwiązania serwerowe i mobilne; 
- możliwość udostępniania licencji na oprogramowanie dla studentów i pracow-
ników naukowo-dydaktycznych;
- nieodpłatny dostęp do kursów na Esri Virtual Campus, które są ciekawą alter-
natywą dla tradycyjnie prowadzonych zajęć. Studenci mogą pracować na bardzo 
dobrze przygotowanych materiałach oraz praktycznie wykonywać zapropono-
wane ćwiczenia. 
Ponadto kursy VC uczą specjalistycznego języka angielskiego, co może być kartą 
przetargową podczas ubiegania się o pracę. Kursy VC służą także pracownikom 
naukowo-dydaktycznym do nauki nowych funkcji w oprogramowaniu ArcGIS 
i często pomagają rozwiązać niektóre z problemów badawczych lub dydaktycz-
nych.”

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński,
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Wydział Biologii

„Licencja Site oferuje nie tylko podstawowy pakiet narzę-

dzi, lecz także możliwość pracy w chmurze, narzędzia do 

specjalistycznych analiz przestrzennych czy uczestnictwo 

w Virtual Campus. Zachęca to studentów ochrony środo-

wiska i biologii do większej aktywności i wzbudza ich 

kreatywność. Mając możliwość korzystania z tak szero-

kiego pakietu narzędzi, nauczyciele akademiccy realizują 

program nauczania na bardziej zaawansowanym pozio-

mie, przygotowując w ten sposób studentów do zadań 

stawianych im przez przyszłych pracodawców.” 

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, 

Wydział Biologii UAM

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska„W moim przekonaniu posiadanie licencji Site zbliża Wydział Nauk o Ziemi 
i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego do międzynarodowych 
standardów w zakresie dostępności oprogramowania ArcGIS, zarówno dla 
pracowników, jak i studentów. Dostępność oprogramowania w laboratoriach oraz 
możliwość jego instalacji na komputerach osobistych, w tym również prywatnych, 
prowadzi do jeszcze silniejszego ugruntowania pozycji ArcGIS jako zbioru narzędzi 
do prowadzenia badań naukowych wymagających przetwarzania danych prze-
strzennych. Licencja Site otwiera też nowe możliwości przed studentami – mogą 
oni prowadzić analizy przestrzenne nie tylko w pracowni komputerowej, lecz także 
w domu, co daje nadzieję na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i lepsze 
przygotowanie przyszłych absolwentów do wymagań rynku pracy.”Prof. UWr dr hab. Tomasz Niedzielski,Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska UWr

Uniwersytet Gdański, 

Wydział Oceanografii i Geografii

„Podstawową korzyścią posiadania licencji Site jest możliwość instalacji programu 

na osobistych komputerach pracowników, doktorantów i studentów. W przypadku 

studentów pozwala to na projektowy tryb zajęć, czyli samodzielną realizację projek-

tów GIS-owych poza ograniczonym czasem zajęć w laboratorium. Dla studentów 

studiów podyplomowych ten tryb pracy jest wręcz koniecznością, aby osiągnąć 

dobre rezultaty. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że dzięki licencji dostępne są 

wszystkie rozszerzenia i możliwości programu oraz e-kursy na platformie Esri Virtual 

Campus.”

Prof. UG dr hab. Jacek Urbański,

Centrum GIS, Wydział Oceanografii i Geografii UG

Uniwersytet Śląski, 

Wydział Nauk o Ziemi

„Odkąd zakupiliśmy licencję ArcGIS Site dla naszego 

wydziału, zainteresowanie pakietem ArcGIS 10.2.2 stale 

wzrasta. W ciągu 2 miesięcy po oprogramowanie zgłosiło 

się ponad 120 osób, w tym ok. 40 pracowników. Wygoda 

i łatwość dostępu do ArcGIS sprawiają, że coraz więcej osób 

chce pracować z tym narzędziem. Ponadto propagujemy 

używanie tego narzędzia, organizując wewnętrzne kursy 

z podstaw obsługi ArcGIS dla pracowników.”

Dr Bartłomiej Szypuła,
Katedra Geomorfologii, Wydział Nauk o Ziemi UŚ 

Politechnika Gdańska, 
Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska 

„Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej to szczególne miejsce. Jesteśmy niejako fabryką inżynierów przyszłości. Nie wyobrażam sobie, aby nowe pokolenia mogły się edukować bez wiedzy o informacji przestrzennej. Technologie informacyjne, które stają się naszym chlebem powszednim, wręcz narzucają konieczność zaznajomienia się z systemami GIS-owymi, które wykorzystywane są przez wszystkich, na co dzień. Licencja Site wprowadzana jest na naszym wydziale w ramach technologii informacyjnych i towarzy-szy studentom wszystkich naszych kierunków aż do ostatnich lat studiów i realizacji prac dyplomowych. Oprogramowanie wspoma-ga prowadzenie przedmiotów związanych z systemami informacji przestrzennej na kierunkach geodezja i kartografia, budownictwo, inżynieria środowiska oraz transport. Wkrótce będzie też wykorzy-stywane w ramach nowo otwartego kierunku studiów magisterskich techniki geodezyjne w inżynierii. Dzięki tej licencji wszechstronnie wykształceni inżynierzy będą w stanie sprostać nawet najtrudniej-szym wyzwaniom współczesnego rynku pracy.”
Prof. PG dr hab. inż. Marek Przyborski,
Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

Wydział Inzynierii Kształtowania 

Środowiska i Geodezji

„Licencja Site to dla nas wygodne rozwiązanie kompleksowe. 

W ramach jednej licencji zaspokajamy nasze potrzeby w zakresie 

edukacji i badań. Studenci i pracownicy mają swobodny, nieograni-

czony dostęp do wszystkich produktów Esri.” 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,

Instytut Geodezji i Geoinformatyki, 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP
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