
Licencja
Site dLa
edukacji,

Coraz więcej uczelni wyższych rozwija swoje kierunki studiów stosując technologię 
i ideę systemów informacji geograficznej. Już od dłuższego czasu GIS to nie tylko 
narzędzie geografów, geologów czy inżynierów środowiska. Systemy informacji 
geograficznej są szeroko stosowane także w geodezji, archeologii, biologii, naukach 
historycznych. Od pewnego czasu jakość i możliwości tego narzędzia poznają również 
studenci psychologii, dziennikarstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

czyli odpowiedź Esri na rosnące zapotrzebo-
wanie uczelni na oprogramowanie typu GIS

Jaki jest obecnie trend na polskich uczelniach? Gdy 
zapotrzebowanie na wykorzystanie oprogramowania 
GIS wzrasta na danej uczelni i staje się ono niezbęd-
ne w większej skali, tzn. na kilku wydziałach, wtedy, 
poprzez udostępnienie edukacyjnej licencji Site, cała 
uczelnia zostaje wyposażona w oprogramowanie Esri.

Licencja bez limitów
Site to licencja bez limitów ilościowych. Umożliwia 
ona korzystanie z oprogramowania Esri do celów 
naukowo-badawczych, dydaktycznych i administracyj-
nych jednostki edukacyjnej. Pozwala na wyposażenie 
nieograniczonej liczby stanowisk komputerowych tej 
jednostki w narzędzia Esri. Licencja Site umożliwia 
dostęp do bardzo szerokiej palety narzędzi firmy Esri. 
Należą do nich narzędzia typu desktop (ArcGIS Desktop 
– od ArcView do ArcInfo oraz rozszerzenia), narzędzia 
serwerowe (ArcGIS Server Enterprise wraz z rozsze-
rzeniami), mobilne (ArcPad, ArcGIS Mobile), dewelo-
perskie (EDN) i inne. Licencja ta umożliwia studentom 
i pracownikom uczelni dostęp do kursów publikowanych 
na amerykańskiej platformie e-learningowej Esri Virtual 
Campus. Dodatkową korzyścią wynikającą z zakupu 
licencji Site jest udostępnienie rocznych licencji indy-
widualnych na korzystanie z oprogramowania ArcInfo 
z rozszerzeniami, wybranym studentom wykorzystują-
cym rozwiązania GIS. Są to m.in. dyplomanci, którzy 
piszą prace dyplomowe związane z GIS-em lub koła 
naukowe, które bardzo chętnie współpracują z Zespo-
łem Edukacji Esri Polska. Zaletą licencji indywidualnych 
jest to, że studenci mogą korzystać z oprogramowania 
Esri na swoich prywatnych komputerach.

Coraz więcej użytkowników Site w Polsce 
Licencja Site jest licencją roczną. Każdego roku 
uczelnia może wznawiać jej kolejną edycję. Obecnie 
w Polsce z licencji Site korzysta 6 uczelni. Pierwszym 
i najdłużej korzystającym użytkownikiem jest Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która 
współpracuje na tym polu z Esri Polska już siódmy rok. 
Każdego roku uczelnia ta pobiera coraz większą liczbę 
numerów rejestracyjnych na oprogramowanie ArcGIS, 
co oznacza, że pracownie dydaktyczne korzystające 
z GIS-u powiększają się, jak również prężnie rozwija 
się nauczanie GIS-u.
Uniwersytet Jagielloński (UJ) i Uniwersytet Warszaw-
ski (UW) to kolejne dwie uczelnie, które intensywnie 
wspierają badania i nauczanie GIS-u. Licencja Site, tak 
samo jak na SGGW, pozwala im również na korzysta-
nie z oprogramowania Esri bez ograniczeń na różnych 
kierunkach studiów.
- Korzystanie z Licencji Site zdecydowanie wpływa na 
możliwość upowszechniania wiedzy na temat GIS-u, 
zwłaszcza w wymiarze praktycznym – mówi Jerzy 
Lechnio, Administrator licencji Site na UW. - Nie chodzi 
tutaj wyłącznie o prowadzenie zajęć programowych, 
ale także o możliwość dostępu do licencjonowanego 
oprogramowania przez dowolną liczbę użytkowni-
ków, w dogodnym dla nich czasie. Na UW korzystają 
z tego zwłaszcza studenci kierunków przyrodniczych, 
używając oprogramowania do opracowania materiału 
ćwiczeniowego, a zwłaszcza w przygotowaniu prac 
na stopnie licencjackie i magisterskie. Użytkownikami 
licencji są jednak również jednostki reprezentujące 
nauki ścisłe i informatykę. Realizowane programy 
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i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoi-
da” porozumiały się co do wspólnego udziału 
w tym międzynarodowym projekcie. Razem 
będą tworzyć mapę kampusu Politechniki 
Warszawskiej, jako części topograficznej 
mapy świata budowanej sukcesywnie przez 
społeczność użytkowników ArcGIS na całym 
świecie pod szyldem „Community Maps”.
W ramach rozwoju dydaktyki użytkowników 
licencji Site, powstają również studia pody-
plomowe kształcące w zakresie systemów 
informacji geograficznej. Studia podyplo-
mowe „Systemy Informacji Przestrzennej” 
na Politechnice Warszawskiej istnieją już od 
kilku lat i każdego roku kształcą kolejne grupy 
nowych specjalistów. Z kolei w Poznaniu, na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, we 
wrześniu 2011 roku rusza pierwsza edycja 
studiów podyplomowych „Geoinformacja”, 
których celem jest kształcenie specjalistów 
w zakresie profesjonalnego wypełniania 
zapisów Dyrektywy INSPIRE.

Licencje Site na edukacyjnej 
mapie świata 
A jak wygląda użytkowanie edukacyjnej 
licencji Site na edukacyjnej mapie świata? 
W 2009 roku Ministerstwo Edukacji na Litwie 
zawarło kontrakt z Esri Inc. oraz z litewskim 
dystrybutorem oprogramowania Esri, na 
podstawie którego litewskie uczelnie wyższe 
uzyskały dostęp do edukacyjnej licencji Site.
W kwietniu 2011 roku w Niemczech trzy 
landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria 
i Dolna Saksonia podpisały umowę o wdro-
żeniu jednej wspólnej licencji Site o zasięgu 
regionalnym. Licencja objęła 165 uczelni 
wyższych znajdujących się w tych landach. 
W maju 2011 roku w Finlandii konsorcjum 
składające się z 16 fińskich uniwersytetów 
podpisało wspólną umowę licencyjną na 3 
najbliższe lata na użytkowanie licencji Site. 

Klucz do sukcesu – maksymalne 
czerpanie z dostępnych zasobów
Licencja Site staje się „kluczem” do kształ-
cenia w zakresie GIS młodej kadry, która 
aktywnie kreuje obecny rynek pracy. Licencja 
ta daje duże możliwości nauki oraz pracy 
z oprogramowaniem na większości dostęp-
nych w architekturze GIS rozwiązaniach 
i szlifowania swoich umiejętności, które 
później mogą okazać się niezastąpione 
w dalszym rozwoju zawodowym. Dostęp do 
tak szerokiego wachlarza oprogramowania 
bardzo szybko może się także przyczynić do 
zdobycia unikalnych umiejętności na drodze 
stawania się ekspertem w wybranej gałęzi 
zastosowań systemów GIS.

zajęć w doskonały sposób uzupełniają elementy 
samokształcenia, m.in. ESRI Virtual Campus. 
- Wykorzystywanie licencji Site wpływa również 
na zwiększenie współpracy pomiędzy poszcze-
gólnymi jednostkami w obrębie uczelni. Polega 
ona głównie na wymianie informacji i wiedzy 
o działalności poszczególnych jednostek i osób 
oraz ujawnia nowe pola dla wspólnej działalno-
ści naukowej i dydaktycznej. Wzmacnia również 
organizację i sposób zarządzania zasobami 
sieciowymi w układzie korporacyjnym.
Politechnika Warszawska i Uniwersytet Przy-
rodniczy we Wrocławiu korzystają z licencji Site 
w nieco mniejszym zakresie. Na początek, na 
specjalnych warunkach, uczelnie te zdecydowały 
się na licencję Site tylko dla wybranych wydzia-
łów. Nie jest to jeszcze standardowa licencja dla 
całej uczelni, jednak po dołączeniu się kolejnych 
chętnych wydziałów licencja również zyska status 
uczelnianej licencji Site.
W czerwcu tego roku mieliśmy przyjemność 
przywitać w gronie uczelni korzystających 
z licencji Site kolejnego użytkownika - Wydział 
Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Site – nowe możliwości edukacji GIS
Korzystając z dostępu do oprogramowania 
w tak dużym zakresie, szkoły wyższe realizują 
zaawansowane projekty badawcze z zastosowa-
niem systemów informacji geograficznej. W ich 
ramach prowadzą analizy środowiskowe, ekono-
miczne, społeczne, tworzą serwisy mapowe, 
budują własne aplikacje GIS. 
Dostęp do oprogramowania stał się ostatnio 
także przyczynkiem do włączania się niektó-
rych uczelni w nowy, globalny projekt Esri 
„Community Maps”. Za przykład może posłużyć 
Politechnika Warszawska. W ramach współpracy 
z Esri Polska, Koło Gospodarki Przestrzennej oraz 
Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji 
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Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki
Ponad 160 różnego rodzaju pokazów, warsz-
tatów, wykładów, konkursów i prezentacji - 
tak zapowiadają się  9. Olsztyńskie Dni Nauki 
i Sztuki, które odbędą się w dniach 21-23 wrze-
śnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Pośród wielu wystąpień zostanie 
także zaprezentowany temat „GIS w plano-
waniu i analizach przestrzennych”. Zaintere-
sowanych tym zagadnieniem zapraszamy do 
Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej 
UWM, gdzie zapoznają się z metodami analiz 
przestrzennych i modelowania przestrzeni. 
Organizatorem bloku poświęconego GIS-owi 
jest Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 
UWM, z którym Zespół Edukacji Esri Polska 
współpracuje przy wielu inicjatywach eduka-
cyjnych. 

O polskim rynku pracy w Olsztynie
W dniach 22-23 września odbędzie się II 
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydak-
tyczna, której tematem przewodnim będą 
„Regionalne uwarunkowania rynku pracy 
w Polsce”. Celem Konferencji jest wymiana 
myśli naukowej, która pozwoli wyróżnić 
społeczne i gospodarcze czynniki determinu-
jące sytuację na regionalnych rynkach pracy. 
Będzie to znakomita okazja dla studentów do 
zapoznania się z różnymi aspektami rynku 
pracy. Nie zabraknie także wystąpienia przed-
stawiciela Esri Polska, który zaprezentuje 
temat dot. wykorzystania GIS-u w analizach 
ekonomicznych. Organizatorami Konferencji 
są: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

„GIS metajęzykiem geografii”
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczeciń-
skiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję 
Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, 
która odbędzie się 21 października. W ramach 
Konferencji zostanie zorganizowanych kilka 
paneli tematycznych, m.in. geograficzny 
pt. „GIS metajęzykiem geografii”. Zostaną 
także zaprezentowane wyniki najnowszych 
badań dotyczących wykorzystania GIS-u np. 
w administracji publicznej, ochronie zdrowia, 
zarządzaniu kryzysowym. W Konferencji 
będą uczestniczyć również przedstawiciele 
Esri Polska, którzy przygotowali wystąpienie 
będące wprowadzeniem do warsztatów GIS 
dotyczących m.in. analiz przestrzennych. 
Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na 
dwie grupy - początkujących i średniozaawan-
sowanych. Rejestracja chętnych do udziału 
w Konferencji trwa do 20 października.

Wydarzenia       
 edukacyjne
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