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Druga połowa XX wieku w naukach geograficznych na świecie zaznaczyła się wieloma 

innowacjami tak metodologicznymi, jak i metodycznymi. Za jedną z nich należy uznać 

wprowadzenie komputerów i obliczeń numerycznych w geografii. Wśród różnych zastosowań 

informatyzacji w geografii szczególnego znaczenia nabrały systemy informacji geograficznej. 

Początkowo były one rozwijane jako wszechstronna metoda inwentaryzacji środowiska 

geograficznego. Rychło jednak okazało się, że systemy informacji geograficznej to nie tylko 

bazy danych, ale również doskonała technologia szybkiego tworzenia map o różnej tematyce 

środowiskowej. Systemy informacji geograficznej zdominowały najpierw szeroko pojętą 

problematykę fizyczno-geograficzną, a dopiero później społeczno-ekonomiczną. W 

poznańskim ośrodku geograficznym systemy informacji geograficznej pojawiły się wraz z 

pierwszymi komputerami osobistymi (typu IBM), a więc w grudniu 1986 roku. Wiadomości o 

systemach informacji geograficznej w procesie dydaktycznym były początkowo 

„przemycane” przy różnych możliwych okazjach i przedmiotach. Najbardziej sprzyjające 

były po temu proseminaria, konwersatoria, pracownie magisterskie. Pierwsze zajęcia, które 

prezentowały m.in. treści systemów informacji geograficznej, głównie w kontekście 

istniejących baz danych geograficznych o świecie, zaczęły się w roku akademickim 1987/88. 

Z każdym następnym rokiem akademickim treści te wypełniały coraz więcej czasu na 

zajęciach, ale długo jeszcze nie osiągały statusu samodzielnych zajęć dydaktycznych. 

W roku akademickim 1993/94 na stypendium rządu flamandzkiego troje pracowników 

naukowo-dydaktycznym Instytutu Badań Czwartorzędu (w tym dr Zbigniew Zwoliński) 

przebywało na rocznych studiach na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (VUB). W czasie 

tego stypendium odbyli gruntowny kurs z zakresu systemów informacji geograficznej, w 

skład którego wchodziło wiele ciekawych, nowych przedmiotów, w tym m.in. kartografia 

cyfrowa, informatyka, algorytmy, bazy danych, rejestracja satelitarna itp. Niestety, po 

powrocie z Brukseli nie znaleźli na wydziale poparcia dla rozwoju swoich zainteresowań 

naukowo-badawczych, a zostali ograniczeni do li tylko działalności dydaktycznej. A i w tym 

zakresie nie było łatwo. Dzięki współpracy naukowej dr Zbigniewa Zwolińskiego z 

Departamentem Geografii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara został on 

zatrudniony jako profesor wizytujący na tymże uniwersytecie na okres 2 miesięcy. W czasie 

tego pobytu w Stanach Zjednoczonych miał możliwość pracy w Narodowym Centrum 

Informacji i Analiz Geograficznych (NCGIA), co sprzyjało do współpracy z takimi światowej 

sławy filarami systemów informacji geograficznej jak dr Michael Goodchild, dr Helen 

Couclelis czy dr Karen Kemp. Zarówno stypendium belgijskie oraz wizyta w Santa Barbara 

stworzyły podwaliny pod rozwój poznańskich systemów informacji geograficznej. 

W lutym 1998 roku została uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa na wydziale, 

która umożliwiła pierwsze faktyczne nauczanie systemów informacji geograficznej. Do 

programu studiów na kierunku geografia przedmiot pt. „Systemy informacji geograficznej” 

został oficjalnie wprowadzony dopiero w roku akademickim 1998/99. Również w drugiej 

połowie ostatniej dekady XX wieku zainicjowano nauczanie systemów informacji 

geograficznej na gospodarce przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej. 

Wszechobecna informatyzacja życia codziennego, w tym również uniwersyteckiego, 

spowodowała, że systemy informacji geograficznej początkowo rozumiane jako pewne 



techniki, metody opracowywania danych o środowisku z biegiem czasu zostały wyodrębnione 

jako osobna gałąź badawcza w obrębie nauk geograficznych. Nowa dziedzina wiedzy została 

nazwana geoinformacją. Ten zupełnie nowatorski trend rozwoju nauk geograficznych, 

rozwijany pioniersko w warunkach akademickiego Poznania, narzuca w sposób naturalny 

zmianę postrzegania profilu absolwenta studiów geograficznych ukierunkowanego na 

zapotrzebowanie rynku pracy. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie odnotowuje się 

narastający deficyt kadr o wykształceniu zarówno geograficznym jak i informatycznym 

równocześnie. Brak odpowiednio wyszkolonych kadr w zakresie geoinformacji stanowi 

istotną barierę w rozwoju gospodarczym kraju i dostosowywaniu się jego wszystkich 

mechanizmów do wymogów i struktur europejskich, począwszy od prawno-adminstracyjnych 

a skończywszy na kulturotwórczych poprzez wielką gamę mechanizmów funkcjonowania 

geoekosystemów. Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM widząc 

potrzeby rynku i wyzwania współczesności już kilkakrotnie dostosowywała profil kształcenia 

swoich studentów na aktualnie potrzebnych kierunkach. Wykorzystując zdobyte 

doświadczenia przy wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia (np. gospodarka 

przestrzenna, turystyka i rekreacja) oraz mając wysoko rozwiniętą kadrę dydaktyczną po 

stypendiach oraz stażach krajowych a także zagranicznych, odpowiednio zmodernizowane 

zaplecze lokalowe, warsztatowe i techniczne Rada Wydziału postanowiła powołać nową 

specjalność kształcenia od pierwszego roku studiów na kierunku geografii: geoinformacja. 

XXI wiek umożliwił uruchomienie studiów z zakresu geoinformacji w oparciu o autorski 

program nauczania dr Zbigniewa Zwolińskiego. Program studiów został poddany weryfikacji 

w Narodowym Centrum Informacji i Analiz Geograficznych (NCGIA, Santa Barbara, USA) 

oraz w Instytucie Badawczym Systemów Środowiskowych (ESRI, USA), gdzie uzyskał 

pozytywne opinie. W maju 2001 roku senat UAM zatwierdził uruchomienie tych studiów od 

roku akademickiego 2002/2003 jako jednolitych studiów magisterskich. Studia 

uniwersyteckie poświęcone geoinformacji miały 3400 godzin zajęć dydaktycznych. W roku 

2007 rozpoczęło się jednak ograniczanie ilości godzin w programie nauczania geoinformacji 

oraz wprowadzenie studiów dwustopniowych w systemie bolońskim: licencjackich i 

magisterskich, co spowodowało, że program autorski został bardzo poważanie zdeformowany 

i ułomny. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym z roku 2010 nadała uczelniom większą 

swobodę w kwestii uruchamiania nowych kierunków studiów. Stąd uruchomiono nowoczesny 

program nauczania na nowym, inżynierskim kierunku studiów geoinformacja od roku 

akademickiego 2012/13. Jest to absolutnie nowa jakość na studiach uniwersyteckich. 

Celem kształcenia studentów specjalności geoinformacja na kierunku geografia jest 

wszechstronne rozwinięcie ich umiejętności w zakresie twórczego myślenia i działania oraz 

krytycznego oceniania problematyki dotyczącej funkcjonowania środowiska przyrodniczego i 

społeczno-gospodarczego w różnej skali przestrzennej i czasowej. Większość przedmiotów 

specjalistycznych jest prowadzona siłami własnymi Wydziału, a jedynie w pojedynczych 

przypadkach zostają zaproszeni wykładowcy innych uczelni lub praktycy. Plan studiów 

zawiera wszystkie istotne elementy wiedzy geograficznej i informatycznej w celu 

wykształcenia absolwentów najwyższej klasy. Zakres przedmiotów został podzielony na 

cztery zasadnicze ścieżki dydaktyczne, obejmujące przedmioty: geograficzne, matematyczno-

informatyczne, geoinformacyjne i ogólne. W programie studiów kładzie nacisk na naukę 

profesjonalnego języka angielskiego, tak aby absolwent mógł sprawnie posługiwać się tym 

językiem, w mowie i piśmie, w toku pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz 

niezbędnych kontaktów zawodowych. W programie studiów przewidziano również ćwiczenia 

terenowe z zakresu przedmiotów geograficznych (kartowanie środowiska i monitoring 

środowiska przyrodniczego) i geoinformacyjnych (geomatyka i analiza regionalna). 



O unikalności obydwóch rodzajów studiów w zakresie geoinformacji stanowi dobór 

przedmiotów. Na kierunku geografia ze specjalnością geoinformacja od I roku studiów 

kształceni są geografowie, którzy potrafią wykorzystać bogaty warsztat badawczy systemów 

informacji geograficznej do rozwiązywania problemów środowiskowych, społecznych, 

gospodarczych. Natomiast na kierunku geoinformacja o profilu inżynierskim kształceni są 

wysokiej klasy specjaliści i analitycy geoinformacji, którzy potrafią konstruować projekty 

inżynierskie i podejmują się najtrudniejszych zadań badawczych i praktycznych w szeroko 

rozumianej problematyce geoinformacyjnej, zarządzaniu środowiskiem geograficznym, 

zrównoważonym rozwojem, wykorzystując potężny wachlarz metod numerycznego 

przetwarzania danych przestrzennych. 

Absolwent studiów po kierunku geografia ze specjalnością geoinformacja jest magistrem 

geografii ze specjalnością geoinformacja, natomiast na kierunku geoinformacja jest 

magistrem inżynierem w zakresie geoinformacji. Absolwenci ci są kompetentni w zakresie 

poznawania, rozumienia i interpretowania podstaw funkcjonowania środowiska 

geograficznego oraz działalności społeczno-ekonomicznej i kulturowej człowieka w czaso-

przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. Posiadają przygotowanie do wykrywania i 

analizowania uwarunkowań i relacji pomiędzy elementami i systemami środowiska 

przyrodniczego, diagnozy ich stanu, tendencji zmian przeszłych, współczesnych i przyszłych 

oraz ich skutków. W obrębie tej specjalności kształci się specjalistów, którzy sprostają 

wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i 

teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych. W 

trakcie studiów poznają różne oprogramowanie GIS-owskie zarówno desktopowe jak i 

korporacyjne. Szczególną rolę pełni w nauczaniu ArcGIS na licencji SITE, umożliwiając 

pracownikom i studentom nieograniczone możliwości badawcze i dydaktyczne. Wiedza i 

umiejętności zdobyte przez naszych absolwentów są nieporównywalne z żadnym z 

dotychczasowych kierunków studiów tak uniwersyteckich jak i politechnicznych. Absolwenci 

studiów geoinformacja znajdują zatrudnienie na różnych polach zastosowań geoinformacji, 

m.in.: 

 na różnych szczeblach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, 

 w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki 

wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, 

demograficznych, usługowych i gospodarczych, 

 w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych, 

 w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony 

przyrody (parki narodowe i krajobrazowe), 

 w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych 

służbach ochrony środowiska, 

 w służbach państwowych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-

hydrologicznej, 

 w służbach ratowniczych jak np. policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego 

przeznaczenia, 

 w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku 

przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym, 

 w firmach kartograficznych i wydawnictwach, 

 w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych, 

 w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych, 

 w biurach badania opinii społecznych, 



 w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska 

przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej. 

 


