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W Uniwersytecie Łódzkim kierunek geoinformacja (studia licencjackie) jest prowadzony od 

2012 roku na Wydziale Nauk Geograficznym przy współudziale Wydziału Matematyki i 

Informatyki. Pracownicy naukowi WNG wykorzystują szeroko narzędzia i metody GIS w 

swoich badaniach naukowych od lat dziewięćdziesiątych XX w., co spowodowało, że z roku 

na rok coraz więcej nauczycieli akademickich miało podstawy do prowadzenia zajęć z 

geoinformacji. We września 1999 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 

Uniwersytetem Łódzkim i Województwem Łódzkim powstała Pracownia Regionalna GIS, 

która dzięki dotacji Województwa Łódzkiego została wyposażona w urządzenia komputerowe 

i oprogramowania. Przez pierwsze 10 lat kierownikiem pracowni był dr Jan Maciej 

Czajkowski. Od 2009 roku kierownikiem Pracowni Regionalnej GIS (obecnie Zakładu 

Geoinformacji) jest prof. nadzw. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska. Nauczanie podstaw 

wykorzystania GIS w badaniach przestrzennych odbywało się na WNG od początku XXI lat 

na wszystkich kierunkach, a z czasem pakiet proponowanych studentom zajęć rozszerzał się, 

co w konsekwencji prowadziło do pomysłu otworzenia kierunku geoinformacja na poziomie 

licencjatu. Co ciekawe i odmienne od innych ośrodków akademickich w Polsce, zajęcia 

dydaktyczne z szeroko rozumianego GIS w ośrodku łódzkim rozpoczęli i zdominowali 

geografowie społecznoekonomiczni a nie geografowie fizyczni.  

Impulsem do uruchomienia kierunku była wspólna inicjatywa geografów - Ogólnopolskiego 

Zespołu Sterującego ds. kierunku geoinformacja. Na kilku posiedzeniach wiosną 2010 roku 

członkowie zespołu przedyskutowali najważniejsze problemy związane z uruchomieniem 

kierunku – począwszy od nazwy, problemów z oprogramowaniem, przez ramy prawne aż po 

program nauczania i przyszłość. W konsekwencji wypracowano ramowy dokument, mający 

charakter wskazań dla ośrodków, które zamierzają uruchomić kierunek geoinformacja. Był on 

jedynie punktem odniesienia do prac i dawał swobodę w tworzeniu programów nauczania 

zgodną ze specyfiką poszczególnych ośrodków akademickich. 

Z inicjatywy kierownika Zakładu Geoinformacji dr hab. Iwony Jażdżewskiej Wydział Nauk 

Geograficznych UŁ nawiązał w współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki, którego 

jest ona absolwentką, Po wspólnych dyskusjach uruchomiono w 2012 r. pierwszy nabór na 

kierunek geoinformacja, a w 2013 r. włączono jego zmodyfikowaną wersję do projektu 

INFOGEOLOG (Projekt realizowany jest w ramach konkursu 1/POKL/4.3/2012 na 

dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Priorytet IV PO KL Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii 

Europa 2020). Z racji tego że kierunek jest prowadzony na dwóch wydziałach, zajęcia 

informatyczne i matematyczne (50% godz.) odbywają się na WMiI. Autorom programu 

zależało, aby kandydacie na studia mieli od początku świadomość, że czeka ich duża dawka 

wiedzy ścisłej (logika, geometria, analiza matematyczna) oraz informatycznej (podstawy 

programowania, systemy operacyjne, bazy danych i inne). Większość ćwiczeń odbywa się w 

pracowniach komputerowych z wykorzystaniem różnego oprogramowania. W ramach zajęć 

dydaktycznych proponowanych na WNG studenci przechodzą na przez blok zajęć wspólnych 

dla wszystkich kierunków prowadzonych na wydziale (1 semestr), a następnie rozpoczynają 

zajęcia specjalistyczne z geoinformacji. Specyfiką kierunku w ośrodku łódzkim jest duża 

dawka zajęć związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Mają oni podstawy ekofizjografii, 



geodezji, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, topograficznych baz danych a 

także wykorzystania GIS w statystyce publicznej, turystyce. Z racji specyfiki ośrodka 

łódzkiego studenci otrzymują podstawy zastosowania GIS w klimatologii i meteorologii. W 

ramach zajęć do wyboru proponowane są inne przedmioty związane z geografią społeczną, 

marketingiem, a także hydrologią i geomorfologią. Proces dydaktyczny jest wspomagany 

przez praktyków: urbanistów, geodetów, pracowników łódzkiego urzędu statystycznego, 

pracowników administracji. Wydział Nauk Geograficznych UŁ zaoferował wszystkim 

studentom i pracownikom licencję typu SITE firmy ESRI, dzięki czemu mogą oni doskonalić 

swoje umiejętności również na domowych komputerach.  

Absolwent geoinformacji powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach 

geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie 

zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, 

geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych. Posiada on wiedzę i umiejętności, 

które może wykorzystać w wielu dziedzinach, w których wykorzystywana jest informacja 

przestrzenna. Powinien korzystać z różnego oprogramowania wykorzystywanego w procesie 

edukacji. 

 


