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Kształcenie z wykorzystaniem GIS realizowane jest na UMCS na kierunku geografia od 

połowy lat 90 XX w. Od tamtego czasu do programu studiów systematycznie wprowadzane 

były przedmioty bazujące na programach GIS (głównie ESRI). W międzyczasie kilkakrotnie 

reformowano program tych studiów, a w wyniku ostatniej reformy utworzono specjalność 

Kartografia i geoinformacja (studia licencjackie i magisterskie). Program tej specjalności 

kładzie główny nacisk na kartografię (ok. 75% zajęć) i, naszym zdaniem, w niedostatecznym 

stopniu reprezentowane są tam przedmioty narzędziowe i informatyczne. W 2010 roku 

powołano ogólnopolski zespół składający się z przedstawicieli prawie wszystkich ośrodków 

geograficznych w Polsce. Jego zadaniem było opracowanie ogólnych założeń kształcenia na 

kierunku Geoinformacja, który miał być wkrótce uruchamiany w wybranych ośrodkach. 

Opracowane wytyczne dla nowego kierunku w dalszym ciągu zbyt duży nacisk kładły na 

związki z geografią. Trwała przy tym dyskusja czy nowy kierunek ma się nazywać 

Geoinformacja czy Geoinformatyka. Ostatecznie, niejednogłośnie, zdecydowano się na 

wariant pierwszy. Znając potrzeby rynku pracy doszliśmy do wniosku, że Geoinformacja nie 

będzie tym co, naszym zdaniem, powinniśmy zaproponować studentom, zwłaszcza, że ciągle 

niedostateczny nacisk kładziono na kształcenie narzędziowe. Stąd pomysł, aby uruchomić 

nowy kierunek, na którym główny nacisk położony będzie na zagadnienia praktyczne. Aby 

zapewnić najwyższy poziom kształcenia na przedmiotach informatycznych 

zaproponowaliśmy aby nowy kierunek miał charakter praktyczny i był międzyobszarowy tzn. 

łączył zagadnienia z dziedziny nauk geograficznych i informatycznych. Do współpracy przy 

pisaniu programu i realizacji zajęć zaprosiliśmy pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i 

Informatyki UMCS oraz ekspertów zewnętrznych (praktyków). Pisząc program studiów 

mieliśmy na uwadze zapotrzebowanie rynku pracy (śledzimy ogłoszenia), własne 

doświadczenia płynące z realizacji badań i projektów wdrożeniowych oraz informacje 

uzyskiwane bezpośrednio od osób pracujących w branży. 

W tym roku akademickim uruchomiliśmy 3-letnie studia licencjackie. Dokładną rozpiskę 

zajęć można znaleźć na stronie http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl/. W ramach kierunku 

utworzone będą 2 specjalności: zarządzanie i użytkowanie systemów informacji przestrzennej 

oraz projektowanie i programowanie systemów geoinformatycznych. Ważnym elementem 

studiów są obowiązkowe praktyki zawodowe (3 tygodnie), które student będzie musiał odbyć 

w firmie/instytucji związanej z branżą. W ramach przedmiotów do wyboru realizowany będą 

treści związane ze specjalnościami. Główny nacisk w programie studiów kładziony jest 

kwestie praktyczne, dlatego też część przedmiotów prowadzona będzie przez praktyków tzn. 

osoby, które mają udokumentowany udział w pracach(projektach) wdrożeniowych. Będą to 

pracownicy uczelni lub eksperci zewnętrzni (pracownicy firm geoinformatycznych). W 

przyszłości planujemy uruchomienie studiów magisterskich, które będą kontynuacją studiów 

licencjackich. 

 

Geoinformatyka na UMCS jest pierwszym tego typu kierunkiem realizowanym na polskiej 

uczelni. Dotychczas geoinformatyki-a funkcjonowała jako specjalność na niektórych 

uczelniach (np. AHG) w ramach innych kierunków studiów. Na dwóch uczelniach w Polsce 

(UAM w Poznaniu oraz UŁ w Łodzi) można studiować na kierunku Geoinformacja, gdzie 

program studiów jest zbliżony do Geoinformatyki na UMCS. To co wyróżnia 

Geoinformatykę na UMCS to znacznie bardziej rozbudowany blok przedmiotów 

matematyczno-informatycznych, których celem jest wyposażenie studenta w specjalistyczną 

http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl/


wiedzę programistyczną. Staramy się, aby ten blok zajęć był realizowany w ścisłym związku 

z przedmiotami gis-owymi, z ukierunkowaniem na programowanie w środowisku GIS. 

W przyszłości planujemy uruchomienie studiów magisterskich, które będą kontynuacją 

studiów licencjackich. 

Współpraca z kolegami z wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zaowocowała 

już podjęciem wspólnych projektów badawczych. Złożyliśmy 2 projekty badawcze do 

Narodowego Centrum Nauki, obecnie przygotowujemy wniosek na projekt wdrożeniowy do 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach działań dotyczących uatrakcyjnienia 

studiów na Geoinformatyce złożyliśmy 1 wniosek projektowy do Funduszu Stypendialnego i 

Szkoleniowego w ramach działań na rzecz Rozwoju Polskich Uczelni (tzw. fundusze 

norweskie). 

 

Profil absolwenta Geoinformatyki opisują tzw. kierunkowe efekty kształcenia. Dokument ten 

został opracowany i złożony w MNiSzW, zgodnie z wymogami proceduralnymi dotyczącymi 

uruchamiania nowych kierunków studiów. Zawiera on szczegółowy opis wiedzy (26 pozycji), 

umiejętności (26 pozycji) i kompetencji (13 pozycji), z odniesieniami do efektów kształcenia 

z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ścisłych. Zakładamy, że absolwent studiów 

1°(licencjackich) będzie biegle posługiwał się różnymi narzędziami GIS, projektował, 

zarządzał i użytkował bazy danych oraz będzie już samodzielnie pisał proste programy. 

Ponadto będzie posiadał wiedzę o środowisku geograficznym i sposobach zarządzania nim za 

pomocą narzędzi GIS. 

Perspektywy zawodowe absolwenta: 

• Krajowi i zagraniczni producenci i dystrybutorzy oprogramowania, 

• Polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa branżowe zajmujące się tworzeniem, 

rozwijaniem i wdrażaniem systemów geoinformatycznych, 

• Firmy świadczące usługi oparte na systemach geoinformatycznych (w Polsce i na świecie), 

• Przedsiębiorstwa wykorzystujące GIS w swojej działalności (w kraju i za granicą), 

• Administracja państwowa, 

• Instytucje gospodarki budżetowej zajmujące się gromadzeniem, zarządzaniem i 

udostępnianiem urzędowych danych przestrzennych, 

• Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, 

• Służby mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna..), 

• Uczelnie wyższe i instytuty badawcze, 

• Instytucje i agencje Unii Europejskiej, 

• Inne. 

  

 


